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املركـز العـريب لألبحـاث ودراسـة السياسـات هـو مؤسسـة بحثيـة 
يف  وبخاصـة  واإلنسـانية  االجتامعيـة  للعلـوم  مسـتقلة  فكريـة 

التطبيقيـة . جوانبهـا 
يسـعى املركـز من خالل نشـاطه العلمي البحثـي إىل خلق تواصل 
االجتامعيـة  العلـوم  يف  العـرب  واملتخصصـن  املثقفـن  بـن 
واإلنسـانية بوجه عـام، وبينهم وبن قضايـا مجتمعاتهم وأمتهم، 
والعامليـة،  العربيـة  والبحثيـة  الفكريـة  املراكـز  وبـن  وبينهـم 
يف عمليـة البحـث والنقـد وتطويـر األدوات املعرفيـة واملفاهيم 
قضايـا  لبلـورة  املركـز  يسـعى  كـام  املعـريف،  الرتاكـم  وآليـات 
املجتمعـات العربيـة التـي تتطلب املزيـد من األبحـاث واملعالجات، 

وإىل التأثـر يف الحيـز العـام.
املركـز هـو مؤسسـة علميـة، وهـو أيًضـا مؤسسـة ملتزمـة بقضايـا 
األمـة العربيـة وبالعمل لرقيهـا وتطورها، وهو ينطلق مـن أن التطور 
ال يناقـض الثقافـة والهويـة العربيـة، ليـس هـذا فحسـب، بـل ينطلـق 
بعينـه،  مجتمـع  كرقـي  إاّل  ممكـن  غـر  التطـور  أن  مـن  أيًضـا  املركـز 
وكتطـور لجميـع فئـات املجتمـع، يف ظروفـه التاريخيـة ويف سـياق 

ثقافتـه وبلغتـه، ومـن خـالل تفاعلـه مـع الثقافـات األخـرى.
يعنـى املركـز بتشـخيص  األوضـاع يف العـامل العـريب وتحليلهـا، 
واالقتصاديـة  االجتامعيـة  السياسـات  وبتحليـل  ومجتمعـات،  دواًل 
والثقافيـة، وبالتحليـل السـيايس باملعنـى املألـوف أيًضـا، ويطـرح 
التحديـات التـي تواجـه األمـة عـى مسـتوى املواطنـة والهويـة، 
العلمـي  والركـود  والتبعيـة  والسـيادة  والوحـدة،  التجزئـة  و 
والتعـاون  العربيـة  والـدول  املجتمعـات  وتنميـة  والتكنولوجـي، 
بينهـا، وقضايـا الوطـن العـريب بوجـه عـام مـن زاويـة نظـر عربيـة.
العـريب  العـامل  عالقـات  بدراسـة  أيًضـا  العـريب  املركـز  ويعنـى 
ومجتمعاتـه مبحيطـه املبـارش يف آسـيا وأفريقيـا، وبالسياسـات 
األمريكيـة واألوروبيـة واآلسـيوية املؤثـرة فيـه، بجميـع أوجههـا 

واإلعالميـة. واالقتصاديـة  السياسـية 
ال يشـكل اهتـامم املركـز بالجوانـب التطبيقية للعلـوم االجتامعية، 
والعلـوم  الثقافيـة  والدراسـات  واالقتصـاد  االجتـامع  علـم  مثـل 
النظريـة،  واملسـائل  بالقضايـا  االهتـامم  أمـام  حاجـًزا  السياسـية 
فهـو يعنـى كذلك بالنظريـات االجتامعيـة والفكر السـيايس عناية 
الخطـاب  عـى  املبـارشة  بإسـقاطاتها  وخاصـًة  ونقديـة،  تحليليـة 
باملنطقـة  املختصـة  للدراسـات  املوجـه  والسـيايس  األكادميـي 

ومحيطهـا. العربيـة 
مختصـة،  برامـج  عـدة  ويديـر  وتقاريـر،  ودراسـات  أبحاًثـا  املركـز  ينتـج 
ويعقـد مؤمتـرات وورش عمـل وتدريـب ونـدوات موجهـة للمختصـن، 
العربيـة  باللغتـن  إصداراتـه  وينـر  أيًضـا،  العـريب  العـام  وللـرأي 

العـرب االطـالع عليهـا . للباحثـن مـن غـر  ليتسـنى  واإلنكليزيـة 
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للبحــث العلمــي دوٌر جوهري يف ضبط مفاهيم املجاالت املعرفية املتعّددة التي يكون فيها التصّور العام حارًضا بقوة، 
وبخاصة ما تعلّق منها باملتداول اليومي، املتميز بداللة ما، وذات حمولٍة ثقافيٍة وتاريخيٍة لها ارتباطات بالواقع املعيش 
لــكل مكونات املجتمع؛ ســواء أكان قبليًــا أو حرضيًا. واملفهوم ذاته محــّدد يف الزمان واملكان، ويُؤَرِْشــُف لهام وفق ما 
يرمــز لــه وإن تغّرت الحقب لتداولــه بحموالته التي لن تبتعد نهائيًا عــاّم كاَن يعنيه ضمن املنظومــة الثقافية ملجتمع ما. 
واإليتيمولوجيا هي الوحيدة القادرة عى الحفاظ عى الداللة العامة للمفهوم وضبطه عب مســاراته املتعددة التي لن 

تكون يف النهاية إال معبة عن املتداول ثقافيًا مع تحديدات طوبونيمية يف بعدها سواء الرمزي أو الواقعي. 

كلامت مفتاحية: التأثيل، الداللة، املفاهيم، الطوبونيميا، املجال، النسق.

Academic research plays a vital role in constantly improving the definitions of technical terms across all fields 
of knowledge, including fields where public awareness plays a major role and where words and phrases carry 
considerable cultural baggage and connotation. This reflects the reality that all phrases and their meanings 
are rooted in time and place: while the temporal and geographical contexts in which specific phrases are used 
may change, the words never completely lose touch with their original meanings. Etymology is, in this regard, 
the only academic discipline capable of preserving the original meaning of words throughout their various 
transformations. The rigorous process of philology is what ultimately allows the field of etymology to continue 
to be relevant even as words are separated from their original meanings contexts. 

Keywords: Etymology, Semantics, Terminology, Linguistic Typology, Syntax.

دور البحث العلمي يف ضبط املفاهيم واملصطلحات
علم التأثيل أمنوذًجا

How Academic Research Contributes to Enhanced Definitions of Terms
The Case of Etymology

 *Elhassane Laghraib   |   الحسن الغرايب
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تقديم

ظلت العلوم اإلنسانية حبيسة أجهزتها املفاهيمية وكأّن ذلك كفيٌل بجعلها بمنأى عن الوقوع فيما يخلخل رصامتها النظرية، التي 

انبنت عليها كل التصّورات التي اعتربت منطلًقا للعديد من األبحاث يف مجاالت لها داللة يف الزمان واملكان من دون تغييٍب ألبعادها 

االجتماعية من حيث هي املحّددة لكل منطلق نظري. فإذا كان البحث يعيش طفرة بعد أخرى، فإّن ذلك مرده انغماس القائمني عىل 

الشأن العلمي يف القيام بكل ما يعطي أفًقا ملستقبل التدقيق يف األجهزة املفاهيمية، التي ترهن الحقل املعريف ومستقبل الكتابة فيه من 

دون أن ترتك املجال للدالالت الخاصة للمصطلح للتعبري عن غري ما يحّدد الدال ويشكل هويته التي تتحقق بها قوانني الوجود الفعيل 

للمفهوم/ املصطلح مع تعبرياته أي "إظهار التضمينات الوجودانية املضمرة لهذه التعابري")1).

لذا، فإن إشكالية البحث العلمي يف معناها الدقيق ال تحتاج إىل رشعية فكرية بقدر احتياجها إىل دليٍل عميل للتوجيه واإلجابة 

عن أسئلة واقع دائم التغري، مما يفرض استحضار علم التأثيل)2) لضبط العالقات بني املكون املفاهيمي وداللته؛ أي االنتقال إىل ما 

هو واقعي ضمن املجال املتحول ملؤسسة منتجة ملفاهيمها وداللتها ضمن سياق اجتماعي وثقايف يعيد إنتاج قيمه املعربة عن تاريخه، 

خاصة أّن السياقات التي يتم فيها التوظيف املفاهيمي تحيل يف العديد من األحيان إىل ما ال وجود له يف التداوالت اليومية مما يزيد 

الضبط الداليل صعوبة، وال سيما إن كان الحقل الداليل ينتمي لثقافة لها سياقاتها التاريخية التي أدت إىل إيجاد مدلول ذي حمولة 

سوسيوثقافية وعمق تاريخي يمتح من تراث املجتمع. لكن ما مدى عالقة املفاهيم الدالة عىل الواقع بما هو اجتماعي وأدوارها يف إنتاج 

وإعادة اإلنتاج الثقايف للمعيش؟

نظرية  إىل  وتحويلها  الواقع  دقائق  كل  استدماج  عرب  يالحظ  ما  وهو  العلمي،  والبحث  املجال  مكونات  بني  ثابتة  العالقة  بقيت 

عامة وترصيفها لغوًيا عرب مفاهيم تراعي بشكل أسايس الجانب التداويل يف بعده االجتماعي)3)، وداللة ذلك يف املعيش اليومي ملكونات 

املجتمع. إن املفاهيم تعرب عن وجودها الفعيل عرب عالقاتها التي تشكل نسيًجا ال غنى عنه إلبراز حقيقة ما ترمز إليه، مما يجعلنا نؤكد 

عىل أن الواقع يف تشكله العياين يبدي وجوده من خالل مواقعيته Toponymie املحولة إىل مفاهيم دالة.

1 بول ريكور، الذاكرة، التاريخ، النسيان، ترجمة وتقديم جورج زينايت )بريوت: دار الكتاب الجديد املتحدة، 2009(، ص 563. 

2 ظهر هذا العلم بشكل جيل مع التقعيد اللساين، وقد تّم استثمار كل األبحاث اللغوية يف هذا املضمار من جميع الحقول املعرفية ضماًنا للضبط والتدقيق، وهذا ما دفع 

مجموعة من الباحثني لتعريف التأثيل الذي يقابله مفهوم Etymologie؛ وهو العلم الذي "يسمح بإدراك سبب وجود ألفاظ بعينها نستعملها للداللة عىل هذه الفكرة أو ذلك 

اليشء". انظر:
V. Nyckees, La Sémantique (Paris: Belin, 1998), p. 65.
واعتربه آخرون "العلم الذي ينظر يف أصول املعاين وأزمانها وأطوارهاـ أو إن شئت قلت تاريخها"، انظر: طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة )الدار البيضاء/ بريوت: املركز الثقايف 

العريب، 1999(، ص 135.  واعتبارًا للطبيعة التي تم تعريفه بها، فإن استعمالنا لها سيكون وفق ما تقتضيه طبيعة معالجتنا ملا هو تاريخي وارتباطه بالطوبونيمية وداللة ذلك 

يف السياقات التي تم توظيفه فيها. وقد أكد جون كلود ماركو أن الكالم "عن أصول وتطور املفردات ... يستلزم منا حذرًا كبريًا عند استخالص نتائج إيتيمولوجية كلمات لغة 

ما"، انظر:
J. C. Margot, Traduire sans trahir. La théorie de la traduction et son application aux textes bibliques (Lausanne: L’âge d’Homme, 1979), p. 66.
وهو ما يجعلنا نأخذ يف االعتبار البيئة الثقافية للغة ومدى ارتباطاتها باملعيش اليومي، وتأثري ذلك يف املعنى الدال للفعل الذي له أثره يف مجتمعات نحتت لغتها من متطلباتها 

التي بها وجدت.

3 أكدنا عىل الجانب املرتبط أصاًل بما هو اجتماعي ألن اللغة هي نتاج أفراد واملعرب عن كل ما يمور داخل مجتمعهم. ملزيد من االطالع عىل هذا الجانب يراجع:
Maria-Teresa Cabre, La terminologie: Théorie, Méthode et application, Monique C. Cormier et John Humbley (trad.), (Paris: Ottawa/ Armand 
Colin, 1998).
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دراســات
دور البحث العلمي يف ضبط املفاهيم واملصطلحات:

علم التأثيل أمنوذًجا

التأثيل والدراسات التاريخية

ساهم البحث التاريخي يف ضبط املعطيات الخاصة بالحدث وسياقاته التي كان لها إمكانية دفع "املغالط يف حكايات الوقائع")4)؛ 

املفهوم  واحدة ومنهاج مستقر")5)؛ مما يطرح مسألة عالقة  تدوم عىل وترية  باعتبارها "ال  مبارًشا يف مجريات األحوال  تأثريًا  لها  ألن 

بزمان ومكان الحدث الذي له قوة وحضور خاص فيما نبحث فيه لكون "كتابة التاريخ هي أواًل ذاكرة ُمَؤرَشَفة ")6) مع تأريخ لحوادث 

املجال يف ديناميتها وترصيف للغته التي تعطيه رشعية الوجود املرتبطة أساًسا باألنشطة االجتماعية املمارسة داخله سواء تلك الواعية 

أو ال. فالتحوالت الطارئة عىل املجال باألنشطة هي تداوالت للمصالح املعرب عنها بمعادل رمزي واملحولة إىل تعابري تعتمل داخل "فضاء 

عمل فيه اإلنسان والتاريخ")7) من أجل تخليد الحدث الذي يتحول ملفهوم يشتغل عليه التأثيل Etymologie بمستويات مختلفة بدًءا 

من املستوى اللساين الخالص إىل املستوى التاريخي الذي تحرض فيه العالقات االقتصادية والسياسية ويعكس كل ذاك يف التداوالت 

الثقافية التي تظل "ذاكرة للمكان" ُمسرتَجَعة عرب املفاهيم/ املصطلحات كما هو الشأن مع األنشطة املمارسة يف الشأن اليومي من دون 

أن نضع لها سجاًل ما. عرب هذه التصورات، نرى أن "التاريخ كعلم يجد نفسه معنًيا بطريقة غري مبارشة بولوج علم اللسانيات")8) الذي 

يمكن من ضبط املفاهيم وجعلها ذات داللة بالنسبة إىل وجودها الفعيل عرب العالقات التي تشكل نسيًجا ال غنى عنه إلبراز حقيقة ما ترمز 

إليه. إن املفهوم ال يمكن ربطه بمدلوله إال من حيث هو تعبري أسايس عما هو عيني يف ارتباطه بتطوره املرحيل والذي تفّرد ضمن منظومة 

فكرية ذات بعد اجتماعي واقتصادي معربة عن انشغاالت الحقل الداليل بما هو عياين ومعيش.

التي  باملنظومة  ارتباطات  لها  أنتج شبكة عامة،  الذي  السوسيوثقايف  بواقعها  الجهل  املصطلحات مرده  املفاهيم/  إن عدم ضبط 

تتحكم يف العالقات الداخلية التي تنبني عليها كل تواريخ املجتمع أو "املجتمعات التي تظهر لنا دائًما يف عالقة غري مستقرة، قلما تكون 

ثابتة أو محفوفة باملخاطر مع رشوطها الخاصة إلعادة اإلنتاج ]التاريخي[")9) لها من دون أن يؤثر ذلك يف مساراتها التي هي يف النهاية 

مواضيع للدراسة. وارتباط املفهوم/ املصطلح بمكان ما هو إبراز لهوية قد تتعدى الزمان لتتخلص منه، لـ "أن التخلص من الزمنية عرب 

التجريد ال يكون إال بهدف التحكم يف كل املضامني الزمنية")10) التي كانت وستظل محايثة له عىل الرغم من تبدل األحوال واملعيش.

معنى ذلك أن كل مفهوم/ مصطلح هو مسار لتقعيد الواقع بما يحمله معناه دون استقاللية عن داللته الحقيقية، التي ال تشبع 

الفضول بل تحقق وظائف أخرى)11) يف التداول اليومي لكل األفراد سواء حمل هذا مضموًنا اقتصادًيا أو تعبريًا عن فكرة لها ارتباطات 

اجتماعية، ال سيما أن وضعية املجتمعات وما يعتمل بها يخضع ملا هو رضوري ومتداول عادة)12)، مع عدم الالمباالة بمفهوم الزمان 

4 عبد الرحمن بن خلدون، املقدمة، تحقيق وتقديم عبد السالم الشدادي، ج 1 )الدار البيضاء: بيت الفنون والعلوم واآلداب، 2006(، ص 13 - 14.

5 املرجع نفسه، ص 41.

6 ريكور، ص 225. يرى ريكور أن عملية األرشفة تتم عرب مجموعة من الرشوط من بينها التغريات التي تشمل املجال والزمان اللذين لهما عالقة مبارشة بالذاكرة، وأن 

مبادرة األرشفة لها ارتباط بالتحول التاريخوي للمكان والزمان، وهو ما أكده يف كتابه، الزمان والرسد، الزمان املروي، ترجمة سعيد الغانمي، ومراجعة جورج زينايت، ج 3 

)بريوت: دار الكتاب الجديد املتحدة، 2006(، ص 171 - 185.

7 ريكور، الذاكرة، ص 232.

8 املرجع نفسه، ص 243.

9 Maurice Godelier, L’idéel et le matériel. Pensée, économies, sociétés (Paris: Fayard, 1984), p. 228.

10 سعيد بنكراد، "املؤول والعالمة والتأويل"، مجلة فكر ونقد املغربية، العدد 16 )شباط/ فرباير 1999(، ص 47 - 62.

11 Nyckees, p. 65.

12 لتقريب هذه الفكرة بشكل جيل نستعري ما ذهب إليه لوغوف حني اعترب "سبل العيش فكرة سوسيواقتصادية أساًسا، وليست مادية بكل معنى الكلمة"، ومعلوم أن هذا 

املفهوم يتغري حسب املجتمعات وال يمكن الركون إىل معنى واحد قد يختزله إىل رضورة حياتية، بل هو فكرة "تتغري بحسب الفئات االجتماعية":
J. Le Goff, La civilisation de l’Occident médiéval (Paris: Flammarion, Coll. Champs, 1982), p. 197.
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إليها  يلجأ  التي  "التحقيب"  عملية  حسب  تقرص  أو  تطول  قد  حقبة  يف  ودالالتها)13)  املفاهيم  استعمال  يف  أساسًيا  عنرًصا  يعترب  الذي 

املؤرخون لضبط الحقول التي يتناولونها بالدرس، مع العلم بأّن غياب تيار أو مدرسة تاريخية مغربية للمفاهيم واملصطلحات املجالية 

)اإليتيمولوجيا والطوبونيميا( ذات البعد التاريخي يؤثر سلبًيا يف تناول املتون التي كتبت سابًقا وتحمل يف طياتها مفاهيم تفيد يف توضيح 

طبيعة املجال واللغة، وهو ما يفرض عودة الباحث إىل التاريخ الشفهي للمجاالت اللغوية املمتدة جغرافًيا و"يكتب تاريخها بصيغة املفرد، 

كاملقاطعات واألحياء، تلك التي تمثل حياتها يف تعاقب لأليام")14). وبهذا الخصوص وأخًذا بنوعية املتداول بني املكونات االجتماعية، 

تحيلنا القواعد املتحكمة يف تداولية املفهوم إىل البنية التي أنتجته سيما يف عالقتها بعمل األفراد وارتباط "الواقعي" يف مجمله بما ينتجه 

من أبنية فكرية هي عبارة عن شبكات مفاهيمية تحيل دوًما عىل مدلوالتها الواقعية من دون أن تتجاوزها. إن املفاهيم هي نتاجات 

لعالقة اإلنسان باملجال، واعتبارًا لوجود مفهوم مرتبط بداٍل معنٍي فإنه يضع رشعيته املبنية عىل العمل املنجز يف املجال باعتباره مختربًا 

للكل عىل محك االنتماء للقاموس الثقايف لكل املكونات االجتماعية التي نحتت لها "متًنا" للتداول يتمدد ويختزل حسب الطبيعة العامة 

للرثوة الثقافية التي هي ملك للكل بمجرد تداولها. وهذه املشكلة هي التي تدفع "املؤرخ )لـ( ينتخب عادة مفاهيم ليصف الخصوصية 

التاريخية ملوضوعاته من دون التفكري تفكريًا واضًحا يف أصلها ويف تسويغها ... وال يعري انتباًها لحقيقة أن املفاهيم الوضعية التي ينتخبها 

املفاهيم  اختيار  فعملية  مألوف")15).  وما هو  تاريخًيا  ما هو مختلف  بني  تقيم شبًها  الخاص حني  بمبتغاه  كبريًا  مفاهيم ترض رضرًا  هي 

وضبطها بما يناسب البحث العلمي أمر قمني باالهتمام و"عىل املرء، يف فهم التاريخ، أن يغفل مفاهيمه الخاصة وأن يفكر يف مفاهيم 

الحقبة التي يحاول فهمها فقط")16)، ألن ذلك يفيض إىل معرفة ما يمور يف املجتمع مع انعكاس ذلك عىل إنتاج "العلم" باملجال سواء 

كان شفهًيا أو مكتوًبا، مما يدفع املهتم بالبحث العلمي إىل تصويب وجهات نظره لتساير الوضعيات املعرفية الناشئة عن التداول اليومي 

للمفاهيم، ألن ما يثري "مشكلة الفهم ... هو القول الشفوي أيًضا")17) الذي يعترب سيد الحقبات السابقة يف غياب التدوين للحوادث، مما 

يجعل أمر التفكيك والتأويل للمفاهيم واملصطلحات النابضة بالحيوية املجالية رشًطا رضورًيا لإلبقاء عىل املعنى الدال يف وضعية جلية 

تعكس "معنى ما ُيَتَكلَُّم به لذاته عىل نحو محض")18).

التأثيل والطوبونيميا: مناذج للفهم

بالرجوع إىل الواقع وتقعيد "املفاهيم" املعربة عنه، نجد تالزًما تفرضه تاريخيتها التي توضح مدلوالتها من دون نسيان التغريات 

الحاصلة يف املجال الذي هو املحصلة النهائية للعمل البرشي، مما يدفعنا للقول: هل "املفاهيم" تمثل حقيقة املجال؟ ألجل هذا، وجب 

العودة إىل األصول ومعرفة ثرائه املستمد من واقعية املفهوم وارتباطاته اليومية الدالة عىل معناه مع العلم أن ذلك يستوجب يف الكثري من 

األحيان الحذر النابع من بنية وطبيعة املفهوم.

مما يجعلنا نأخذ كل املفاهيم يف سياقاتها العامة من دون أن نجردها؛ مما قد يعطينا "هويتها" الداللية.

13 Jacques Guilhaumou, “De l’histoire des concepts à l’histoire linguistique des usages conceptuels,” Revue Genèses, no. 38 (2000 / 1), p. 108.

14 جاك لوغوف )إرشاف(، التاريخ الجديد، ترجمة محمد الطاهر املنصوري )بريوت: مشورات املنظمة العربية للرتجمة، 2007(، ص 399.

15 هانز جورج غادامري، الحقيقة واملنهج: الخطوط األساسية لتأويلية فلسفية، ترجمة حسن ناظم وعيل حاكم صالح، مراجعة جورج كتورة )طرابلس/ ليبيا: دار أويا 

للطباعة والنرش، 2007(، ص519 - 520.

16 املرجع نفسه.

17 املرجع نفسه، ص 515.

18 املرجع نفسه.
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دراســات
دور البحث العلمي يف ضبط املفاهيم واملصطلحات:

علم التأثيل أمنوذًجا

رمزية  وحمولة  صبغة  إضفاء  أجل  من  ما  لغوًيا  مجااًل  دخوله  أن  أو  للفهم،  قاباًل  لجعله  أم  املعنى  َأِلَضْبِط  املفاهيم؟  نحتاج  ملاذا 

يختزنها ألجل التميز والتفرد قصد اإلفصاح عن املكنون التاريخي أواًل واالجتماعي ثانًيا للمتلقي الذي يظل يف غالب األحيان، غري 

َرة له يف عالقة باملوروث الثقايف الذي يمثل  قادر عىل التقاط رمزية وجود مفهوم ما، يف خطاب معني إال بعد إخضاعه لقواعد اللغة املَُؤطِّ

الخيط الناظم لكل األنساق املجتمعية. وتحليل كل معطيات النسق، خاصة ما تعلق باملفاهيم الدالة، تحيلنا إىل إبراز الصلة بني املفهوم 

وتعبرياته والتي لها القدرة عىل جعل الصيغة التي يتداول بها املفهوم أقرب إىل ما هو واقعي حقيقي، وال يتوقف فهم هذه التعبريات عىل 

نوعية الصوغ بل عىل املدلول اإلجرايئ يف النسق اللغوي الذي ينتمي إليه املفهوم بذاته. واعتبارًا لحضور الواقع بشكل كبري يف صوغ 

والتاريخ  املكان  خاصة  فيها،  أويل  تأثري  لها  التي  حقولها  ضمن  إنتاجها  برشوط  مفاهيم،  باعتبارها  التزامها  املفروض  فمن  منطوقاته، 

واأليديولوجيا)19). فالعالقة التي يجسدها املفهوم بقيمه الثقافية هو ما يفرس كونه قاباًل لالنزياح باتجاه آخر غري ذاك الذي من أجله 

تم صوغه، للتعبري عن تطوره املنشود يف "بعده العمليايت". إن القيام بوضع تأصيل موضوعي للمفاهيم "له قيمة قصوى بالنسبة لتاريخ 

التي ساهمت فيها حضارات   (20("phonétique للفظيات  إعداد منظومات حقيقية  ُن من  وُيَمكِّ املتوسط  للبحر  الغريب  الحوض  حضارة 

عدة، إضافة إىل الرتاث الثقايف الذي شيدت رصحه كل مكونات املجتمع وإثنياته.

فالبحث التأثييل عىل هذا النحو ال يكون يف غالب األحيان بقادر عىل ضبط العالقات بني املفهوم وداللته إال إذا أخذ يف الحسبان 

وقعه الثقايف الذي يتميز به دون غريه، وهو ما يحيلنا إىل أمثلة للفهم مستمدة من الفرتة الوسيطية لتاريخ املغرب الذي ال يزال البحث 

فيه بكرًا وأن عملية النبش يف ثنايا مفاهيمه التي أثثت املتون التاريخية واألدبية قادرة عىل فك عدة ألغاز سيما ما تعلق منها باملوروث 

الثقايف املشرتك لكل مكونات املجتمع. وأخذ هذا املعطى يف االعتبار يمكن من تخفيف وقع اللغة الرببرية التي أكد دارسو الطوبونيمات 

عىل كونها "صعبة مع وجود العديد من املطبات حتى بالنسبة للرببر أنفسهم")21)، مما يحتم الحذر يف تناول املفاهيم التي تخفي بعًضا 

من أرسارها التي لن يكشف عنها إال باستعمال الرتاث الثقايف ملكونات املجتمع اإلثنية. فالتأثيل إذن، يدفعنا ملحاولة فهم الكيفية التي 

ترسب بها املفهوم إىل لغة ما ويف أي وسط تم توظيفه)22)، من دون أن يهدف ذلك إىل تثبيت تداوله الحايل)23) الذي لن يكون بمنأى 

عن التداوالت السابقة التي راعت خصوصية التسمية وداللتها الرمزية، اليشء الذي يمّكن من فك ألغاز عدة تكتنف هذه العملية يف 

Étymon )24) وإن تغريت أصول  الزمان واملكان، مع العلم بأن ما يمرر من مجال سوسيوثقايف إىل آخر يحافظ عىل "معناه الحقيقي" 

مكوناته اللفظية، وهو ما يدفعنا لدراسة مفهوم طوبونيمي واحد عىل سبيل االستئناس مع ما له من وقع عىل املجال الحرضي ملدينة فاس 

الوسيطية ويف ارتباطه بمكونات املجال "املليك" للسالطني املرينيني.

19 Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde (Grenoble: PUG, 2005), p. 77.

20 Georges S. Colin, “Note de dialectologie arabe. Étymologies magribines,” Hespéris, T. VI (1926), p. 56.

حاول كوالن يف مقاله الذي نرش تباًعا يف مجلة هيسبرييس لسنة 1927 املجلد 7، واملجلد 10 لسنة 1930، أن يضع بداية حقيقية ملرشوع يراعى فيه أصول الكلمات واملفاهيم 

املتداولة يف كل املجاالت الثقافية للمغرب األقىص، غري أنه لم يوفق يف ضبط أصول بعضها، وذلك لكون رد أصولها للغة اإلغريقية أو الرومانية ويف بعض األحيان للبيزنطية 

أثر يف طبيعة البحث وجعل منه تكرارًا ملا تم تداوله يف بحوث سابقة تناولت أصول املفاهيم يف اللغة الالتينية.

21 Jean Del Pérugia, “Noms de lieu d’origine berbère dans le sud-ouest de la France,” Hespéris Tamuda, vol. XVIII (1978 - 1979), p. 14.

وظف "ديل بريوجيا" التقارب الكبري يف اللغة خاصة الرببرية لدراسة الطوبونيمات املتشابهة بني ضفتي البحر املتوسط، وكذا جذور مكوناتها التي تغريت بفعل التداخل اللغوي 

الحاصل بفعل التثاقف، واعترب النماذج املكونة ألسماء األماكن تأخذ أهميتها الكربى من هذا التكوين اللغوي الذي يحيل إىل أصولها القديمة. واملقال هو تأسيس جدي 

إلعادة النظر يف الطوبونيمات وتأثيلها الذي سيساعد الباحث للعودة إىل األصول األوىل لها وقراءتها عىل ضوء املستجد التأثييل.

22 Antoine Meillet, Linguistique historique et linguistique générale (Paris: Champion, 1975), pp. 292 - 293.

23 P. Guiraud, L’Etymologie. Coll. Que sais-je? (Paris: PUF, 1964), p. 7.

24 Maurice Tournier, Des sources du sens. Propos d’étymologie sociale, T. 3 (Lyon: ENS Editions, 2002), p. 19.
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الُْمصارَة

اعترب هذا "الطوبونيم" إشكالًيا ملا نسج من حوله من رشوح من دون أن يصل البعض ممن تعرض له إىل "معناه الحقيقي"، الذي 

ارتبط أصاًل بالكيفية التي تم تناوله بها مما زاد األمر إبهاًما. ويف هذا الباب يصبح التأثيل ذا فائدة قصوى لإلفصاح عن املعاين الدفينة 

ُينِتج ويعيد إنتاج نفسه يف محاولة للتهرب من االختالل املتصاعد للكون")25) الذي هو أحد عنارصه  التي يختزنها املفهوم يف "مجال 

املعربة عن طبيعته التي هي عني الوجود أصاًل. وقد اعترب البعض هذا املفهوم "كلمة عربية مجهولة يف الرشق اإلسالمي")26) مما يحيلنا 

إىل البحث عن أصولها يف تراث الغرب اإلسالمي الذي حاول طريس بالباس القفز عليه للبحث يف آخر لم يورد أصاًل هذا املفهوم سواء 

يف قواميسه الحضارية أو غريها ممن تناولت املجال الثقايف للمجتمع الرشقي يف غناه. وزاد األمر إبهاًما حني يحاول الدارس نفسه ربط 

املفهوم باألندلس وقرطبة حيث كانت ُمصارتها "األوىل بني املُصارات األندلسية، وأكرثها شهرة، تمتد عىل سطح يقع يف الجنوب الغريب 

للمدينة، وعىل الضفة اليمنى للوادي الكبري")27)، اليشء الذي دفعه لإلقرار بأن طبيعة أرضها املسطحة جعلت منها مكاًنا مالئًما للقيام 

باالستعراضات العسكرية واالحتفاالت العامة، وجعلها البعض اآلخر مكاًنا لبيع األرسى من عرب وبربر، فقرطبة عىل أيام وايل األندلس 

ثعلبة بن سالمة العاميل سنة 125هـ/ 743م)28)، استعملت سوًقا للنخاسة بعد الحروب. ويبدو أن مدلول هذا الطوبونيم ظل عصًيا عىل 

مدلولها")29)،  ملعاين مشابهة ألصل  كلمة مصارة  "نفس  استعمال  ديمومة  به  يربر  ما  يجد  لم  الذي  بالباس  إىل طريس  بالنسبة  الفهم 

علًما أن املدلول لن يتغري وأن "معناه الحقيقي" يظل حارًضا وإن غابت معامله التي بواسطتها يتفرد. فـ "املُصارة" التي اعتربت يف الكثري 

من املصادر بستاًنا جلياًل للسلطان)30)، "ظهرت متزامنة مع كلمتي املالح وحمص")31)، مما يؤكد أن املفهوم يف رسمه وكتابته العربية "ال 

يعني أنه كذلك. فاألفعال الثالثية العربية عندما تكون يف املايض ال يرفع أولها البتة إال إذا بنيت للمجهول، وأما أن تكون مبنية للمعلوم 

ومضمومة األول فربما دخل هذا دائرة االستثناء والشذوذ عن القاعدة، وهو ما قد يفرس عدم اإلجماع عىل كتابته")32). ويعطينا إمكانية 

البحث باتجاه آخر غري هذا الذي استكان له مجموعة من الباحثني من دون أن يعولوا عىل استنطاق الرتاث الثقايف لكل مكونات املجال 

)33) والتي أكدت أن املكان لم يكن أبًدا  الذي تم البحث فيه مع االستفادة من األعمال التي قام بها الباحثان بريسوليت ودوالروزير 

باتجاه "زالغ" "عىل  التي هي بداية الصعود  للمرتفعات  مستوًيا بل مرتفًعا لوجوده يف املجال الشمايل لفاس الذي يعترب بداية حقيقية 

العقبات التي تكشفها تلة يف مكان أدىن من قصبة ابن دباب الحالية، وتشغل مقربة الصهريج الخارجية الجزء الشمايل ملا كان يعرف 

باملُصارة قديًما")34).

25 Hildebert Isnard, L’espace géographique, Coll. Le géographe, (Paris: PUF, 1978), p. 18.

26 ليوبولدو طريس بالباس، التاريخ الحرضي للغرب اإلسالمي، الحوارض األندلسية، ترجمة محمد يعىل )الرباط: دار أيب رقراق للطباعة والنرش، 2007(، ص 365.

27 املرجع نفسه، ص 366.

28 ابن عذاري املراكيش، البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب. تحقيق ج. س. كوالن وليفي بروفنسال، ج 2 )بريوت: دار الثقافة، ط 2، 1980(، ص 33. يورد ابن 

عذاري أنه "يف سنة 125، ركب أبو الخطار البحر من ناحية تونس يف املحرم، وحل بقرطبة؛ فألفى ثعلبة بن سالمة باملُصارة، ومعه األرسى والسبي من ُعرب قرطبة". ويضيف 

ابن عذاري من قول صاحب "كتاب بهجة النفس" إن ثعلبة بن سالمة "ملا هزم الرببر، سبى ذراريهم ... فأقبل إىل قرطبة بعدد من السبي كثري، حتى نزل طرف املُصارة من 

قرطبة، ومعه األرسى والسبي من عرب البلد والرببر، وهو يبيع السبي يف النداء" )ص 33 - 34(. وهي إشارة إىل "املُصارة" بأرض قرطبة من دون ذكر لطبيعتها.

29 بالباس، ص 368.

30 ابن فضل الله العمري، مسالك األبصار يف ممالك األمصار، تحقيق مصطفى أبو ضيف )الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 1988(، ص 116. ابن الحاج النمريي، 

فيض العباب وإفاضة قداح اآلداب يف الحركة السعيدة إىل قسنطينة والزاب، دراسة وإعداد محمد ابن شقرون )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1990(، ص 179 - 180.

31 محمد الغرايب، مجتمع يهود املغرب األقىص الوسيط: دراسة تاريخية اجتماعية )الرباط: مطبعة ربا نيت، 2012(، ص 283.

32 املرجع نفسه، ص 283 - 284.

33 H. Bressolette et J. Delaroziere, “El Mosara, jardin royal des Merinides,” Hespéris Tamuda, vol. XVIII (1978 - 1979).

34 Ibid. p. 52.
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يبدو من خالل هذه االستنتاجات التي تم التوصل إليها بفضل املسح الجغرايف املعتمد يف هذه الحاالت التي يكون الحسم فيها 

غري مؤكد، أن املُصارة مرتفعات وليست باألرض املستوية، وأن عملية ريها ارتبط بالناعورات التي بلغ عددها ثالًثا يف أول األمر قبل أن 

يتم تعويضها بناعورتني اثنتني لرفع املاء لروض السلطان)35). فما جاء عند النمريي وما أورده املنوين)36) من كون "جنة" السلطان بمرتفع 

خارج أسوار املدينة يجعلنا نتجه صوب الرتاث العربي، كما ذهب إىل ذلك الباحث محمد الغرايب من كون املُصارة "تحريف طفيف 

للُمصورة والتي تعني يف العربية املدرسة التي يهتم فيها فقهاء اليهود برشح وضبط التوراة")37). فـ "املعنى الحقيقي" هنا غاب يف معجم 

وظهر يف آخر وذلك لتقارب املصدر اللغوي والرسم الكتايب؛ مما أحدث نوًعا من البلبلة يف إرجاعه لجذره الذي به يفرض داللته التي هي 

مصدر قوته الرمزية، ألنه "إذا كان ملفهوم داللة ما يف فرتة ما فألنه، ويف نفس الفرتة، ويف تضاد مع كلمات أخرى من نفس املعجم، ال 

يمكن أن ُتأَخذ نفس الكلمة يف فرتات مختلفة دون اعتبارات ألثر بيئاتها املتعاقبة")38).

35 النمريي، ص 179 - 180.

36 محمد املنوين، ورقات عن حضارة املرينيني )الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، ط 3، 2000(، ص 62 - 64.

37 الغرايب، ص 285.

38 R. Barthes et al., Exégèse et Herméneutique (Paris: Éditions du Seuil, 1971), p. 309.
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يقــع الكتــاب الصــادر حديثًا عــن املركز العــريب لألبحاث 

ودراســة السياســات يف 264 صفحــًة بالقطع الوســط، 

و تكمــن أهميتــه يف توجيهــه االهتــامم ببُعــد األمــن 

االجتامعي االقتصــادي يف املجتمع املرصي ومحاولة 

تحقيــق هذا البعــد، وتوفر أســاس علمــي يف صورة 

مجموعة مــن البيانات والنتائج، تُتيح لصانعي القرار تبّن 

أهمية دور األفراد الناشــط والفاعــل يف املجتمع يف 

املجاالت كلها، لتحقيق أهداف الفرد واملجتمع والتغلب 

عى مشكالته، بحسب ما ورد يف مقدمة الكتاب.

تحــدد البلتاجــي إشــكالية دراســتها مبالحظــة الحوادث 

املتتابعة التي شهدها املجتمع املرصي أخرًا ورصدها 

بعــد ثــورة "25 ينايــر"، ومبالحظــة مطالبــة املواطنــن 

املســتمرة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعية، وتوفر 

الحــد األدىن مــن العيــش الكريــم، يف وقــت اتخذ فيه 

يف  واختلفــوا  اجتامعيــة،  مواقــف  عــدة  املرصيــون 

مســألة مالءمة املامرســات االحتجاجية التــي انتهجها 

للمطالبــة  التظاهــرات  تنظيمهــم  يف  املواطنــون 

بالحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة، يف ظــل أوضــاع 

سياسية خيّمت بعد الثورة، وبعد انتخابات 2012 الرئاسية.

سارة البلتاجي

األمن االجتامعي – االقتصادي واملواطنة 

الناشطة يف املجتمع املرصي



باحثة يف الفنون واآلثار، دكتوراه يف رموز فنون الحضارات القدمية واألديان، الجامعة اللبنانية.   *
PhD on the symbolism of the arts in ancient civilizations and religions, Lebanese University. Her research focuses broadly on 
art and archaeology. Libanon

يســتعرض هذا البحــث ميثولوجيا بعض األســاطر يف الحضارات القدمية مــع الطقوس املتعلّقة بها منــذ وجودها الذي 
يعود إىل آالف الســنن قبل امليالد، وتشــابهها يف جوهرها مع بعض املعتقدات لألديان الساموية يف طقوس مختلفة 
قلياًل، وقد أعطتها دفق املعنى الديني إلضفاء القدســية عليها بعــدم التحريف، أو اإللغاء، وإظهار أهميتها كمعتقدات 

ساموية غر مشرتكة بآلية الطقوس الوثنية.

يتناول البحث ثالث أساطر وثالثة طقوس أساسية، استخدمتها الحضارات القدمية كأساس وجودي لتناميها واستمراريتها، 
ثم يرح كل أســطورة عى حدة لكل حضــارة، مثل حضارة بالد ما بن النهرين، والحضارات اليونانية والرومانية والفارســية 
والصينية والهندية واملرصية، ثم يبّن ما هو مشــرتك مع األديان الســاموية الثالث، اليهودية واملســيحية واإلسالم؛ من 
حيث جوهر املعتقد مع اختالف الداللة. وهذه األســاطر والطقوس هي: أسطورة الطوفان، وأسطورة الخلق، وقصة آدم 

وحواء، والتطواف، والتطهر، والقرابن والنذور.

كلامت مفتاحية: أساطر، طقوس، بالد ما بن النهرين، اإلغريق، الفرس.

This paper presents some of the mythology of millennia-old ancient civilizations and the rituals which accompanied 
these myths before exploring the significant and essential resemblance to the beliefs of contemporary Abrahamic 
religions. One difference is that the latter have been granted a sense of sanctity, presented as uncorrupted and 
incorruptible and as divinely ordained beliefs which are entirely unrelated to their “pagan” precedents.

The author explores this broader truth by investigating the similarities between the three Abrahamic faiths and 
a set of classical civilizations: the Mesopotamian, Ancient Greek, Roman, Persian, Chinese, Indian and Ancient 
Egyptian. Specifically, the author concentrates on a select group of rituals and myths which exist across this 
spectrum of belief systems: the Creation myth, the Great Flood, the Adam and Eve myth, circumambulation/
veneration, purification, and the offering of sacrifices and atonements. 

Keywords: Mythology, Rituals, Mesopotamia, Greek civilization, Ancient Persians.

األساطر والطقوس املتشابهة يف الحضارات القدمية واألديان

Echoes of Ancient Myths and Rituals in Contemporary 
Abrahamic Religions

 *Amal Arbid   |   آمال عربيد
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متهيد

ُتشّكل الحالة اإليمانية بالقوة الخفّية جزًءا أساسًيا يف تكوين فكر اإلنسان وحضارته، وهي موجودة بدرجات متفاوتة عند البرش. 

فهي إيمانية عند بعض البرش بالرضا والتسليم، وظاهرة من خالل أعمالهم الصالحة، وقد تكون خفيًة ومنكرًة عند بعضهم، فيكون 

تمجيد هذه القوى ظاهرًيا؛ خوًفا من القتل أو الرتهيب. وقد يكون اإليمان طاغًيا عىل املنطق عند بعض املتدينني، وقد تكون ظواهر 

القوى السماوية خاضعًة للعقل وغري مسّلم بها، ومن ثّم تتعرض للمناقشة من منطلق علمي عند العلماء والفالسفة للبحث يف أسبابها؛ 

الحارقة.  الحمم  لنريان  القاذفة  الرباكني  ثورة  أو  الزالزل،  أو  الطوفان،  يف  والعقاب  الثواب  ومبدأ  وأسبابه،  الخلق  نشأة  مسألة  مثل 

فكّل نموذج من هذه النماذج اإليمانية باملعتقد يف الحضارات القديمة أو األديان السماوية يحاول ترجمة هذا الشعور العامر اإليماين 

بمستويات مختلفة، لذا تعّددت مظاهره وفًقا ملراحل كثرية؛ نظرًا إىل ارتباطه ارتباًطا وثيًقا باإلطار الثقايف والبيئي الذي ُوجد فيه.

وهكذا، نشأت مجموعة الديانات واملعتقدات القديمة، فكانت الطقوس واألساطري، والسحر والشعوذة، ومحاولة السيطرة عىل 

القوى الخفّية والتقرب إليها باستخدام طقوس معينة؛ كتقديم األضاحي والقرابني. ثّم ظهرت تباًعا الديانات البرشية؛ كالديانة الرافدية، 

اليونانية، والزرادشتية يف بالد فارس، والكونفوشيوسية، والبوذية والطاوية يف الرشق األقىص،  ورشائع حمورايب، والفلسفات اإللهية 

واملسيحية،  )اليهودية،  املوحدة  السماوية  األديان  نزلت  حتى  وغريها،  الفراعنة  عند  واألخناتونية  واألمونية  الهند،  يف  والهندوسية 

واإلسالمية(. وَدعت هذه األديان إىل عبادة الله الواحد وتحريم عبادة األوثان، وأبقت عىل ما لم يتناقض مع رساالت التوحيد، وحّرمت 

كل ما ييسء إىل جوهر األديان السماوية.

مقدمة: يف نشوء األساطري

اتخذت األساطري يف بدايتها املنحى التعليمي والوعظي يك تستطيع السيطرة عىل عقول البرش وقلوبهم، مستمدًة قّوتها من اآللهة 

الخفّية املوجودة يف غياهب القوى الكونية، ومجسدًة أساطريها بأرباب متمثلة بتماثيل لها ُصنعت من وحي الخيال، لتؤكد ميثولوجيتها 

بأسلوب عاطفي يخضع للرتغيب والرتهيب والثواب والعقاب، عرب آلية طقوس معّينة ازدهرت يف بالد الرافدين، وانتقلت من خاللها إىل 

شعوب الدول املجاورة لها )بالد فارس(، وصواًل إىل ساحل املتوسط )الحضارة اليونانية والفينيقية(، وأفريقيا )مرص الفرعونية(، وأوروبا 

)اإلمرباطورية الرومانية(. ثّم تطورت األساطري إىل املرحلة العلمية يف بحثها يف نشوء الكون وخلق اإلنسان، حتى أصبحت رشائع إلهيًة 

الحضارات األديان  تلك  اعتناق شعوب  بعد  استمراريتها مع طقوسها حتى  أدى إىل  ما  بها شعوبها،  لتحكم  العالم  ُتتوارث من ملوك 

السماوية التي لم تتمكن من إلغائها من فكر البرش، بل عمدت إىل تالصق املعتقد باألسطورة، وربما كان ذلك النبثاقها من بالد الرشق 

َمْهد األديان السماوية وانطالقها منها أيًضا.

لذا، عمدت األديان السماوية إىل تغيري دالالت أساطري الحضارات القديمة وطقوسها بإضفاء الطابع الديني عليها، لتصبح ترشيًعا 

سماوًيا يصعب رفضه، وبمنزلة حافز يعلِّق اإلنسان بهذه اآللية لتساعده عىل استمرارية حياته القتناعه بوجود الله تعاىل الواحد األحد 

ل أمور حياته، ويحميه من البحث يف الغيبّيات التي لم يجد لبعضها، إىل اليوم، تفسريات علميًة ومنطقيًة. الذي يدبِّر أمره، ويسهِّ

إّننا كلما تعّمقنا يف دراسة األساطري والطقوس، ازددنا إدراًكا ألهميتها اإليمانية بالنسبة إىل اإلنسان؛ من خالل ما يتعلق بمخاوفه 

من غدر قوى الطبيعة له، أو الَقدر باملفهوم الديني، وهو ما يجعله يتمسك أكرث فأكرث، عىل نحٍو تلقايئ، بعبادة الله مصدر املعجزات، 

مجاهلها  لبعض  العلمية  اكتشافاتهم  يف  العلماء  جّدية  من  الرغم  وعىل  القوى.  تلك  مهالك  من  يحميه  حتى  الصالة  بفروض  ويتقّيد 
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كان  كما   - واختالفه  تنوعه  عىل   - السماوي  بمعتقده  متشبث  اليوم  املتدّين  اإلنسان  فإّن  اإلنسان،  ويف  األرض  كوكب  يف  وتأثرياتها 

اإلنسان عرب التاريخ، معتقًدا أّن هذه القوى الخفّية التي مصدرها الكواكب والنجوم يف السماء قد خلقها الله وحده منذ بدء الخليقة 

الحّية. فقد خّصه  الكائنات  بالثواب والعقاب، وتطويره نحو األفضل واألرقى بتفضيله عىل سائر  وتكوين األكوان؛ لتهذيب اإلنسان 

وحده بالعقل، وزرع اإليمان يف قلبه لعبادته وُشكره عىل كّل النعم التي خلقها له، فأرسل الرسل واألنبياء لتعليم البرش وهدايتهم إىل 

العمل الصالح ومحبة بعضهم لبعضهم اآلخر، والحفاظ عىل خصوبة أرضهم وحمايتها؛ حفاًظا عىل استمرارية ذريتهم.

ورموزها  وأساطريها  طقوسها  يف  تتالقى  التي  القديمة  الحضارات  معتقدات  بعض  عىل  اإلضاءة  محاولًة  الدراسة  هذه  تأيت  لذا، 

ودالالتها مع بعض مظاهر األديان السماوية)1)، مثل: أسطورة الطوفان، وقصة آدم وحواء، وشجرة الحياة املقدسة، وطقسية التطهري 

هذه  أهّم  ومن  التاريخ.  عرب  بالتدريج  اآلخر  بعضها  اندثر  وقد  والتقديمات،  والنذور  والقرابني  والطهارة،  والتقديس  التعميد  حيث  من 

األساطري والطقوس ورموزها ما ييل:

أسطورة الطوفان)2)

أفسدت األرض،  التي  الكثرية  للبرش بسبب خطاياهم  إلهي  الطوفان هو عقاب  أّن  السماوية  الحضارات واألديان  تعتقد معظم 

فأُغرقوا باملياه ولم ينُج منهم إال األخيار والصالحون الذين عادوا إلحياء اليابسة من جديد بذريتهم الصالحة. وهذا يدّلنا عىل أّن بداية 

الخلق نشأت من مياه املحيطات، وعىل أّن نهايتهم أو قيامتهم تكون بإغراقهم يف تلك املياه، وما األرض سوى مرحلة المتحانهم من 

الله عىل ُحسن معاملتهم لها، بالزرع والحصاد والخصوبة، من الحبوب املتنوعة والحيوانات األليفة التي حملوها معهم عىل سفينتهم 

الستمرارية بقائهم عىل قيد الحياة. وهكذا، جاءت عملية تقديس املياه، والتطهري، والتعميد، كطقوس مرافقة ألسطورة الطوفان واملياه، 

عىل أساس مبدأ الثواب والعقاب، وقد تبعتها رمزية السمك واملياه والزرع والخصوبة.

أسطورة الخلق)3)

انبثقت من هذه األسطورة أساطري كثرية؛ من جهة كيفية بْدء اآللهة بتكوين كائناتها الحية وخلقها من الكواكب والنجوم والبحار 

واألرايض، وكيفية عبادتها بطرائق وأساليب مختلفة، أهمها األساطري املشابهة لقصة آدم وحواء وارتكابهما للخطيئة بمخالفة القوانني 

اإللهية، وذلك بأكلهما من الشجرة املحرمة املخصصة لآللهة؛ إذ عوقبا بـ "إسقاطهما" إىل األرض حيث تزاوَجا وبدأت الذرية البرشية 

تتكاثر، ثّم جاء تقديس الشجرة املحرمة وتقديم القرابني والنذور لها الستمرارها مصدرًا للغذاء والعطاء، وجاء مبدأ الجّنة وجهنم، والخطأ 

أّما موضوع املوت والخلود والبعث، فقد اختلفت الحضارات القديمة التي آمن بعضها بالبعث والحياة بعد املوت)4) يف حّل  والصواب. 

مسألته. يف حني أقّرت األديان السماوية، بوجه عاّم، بعدم خلود الجسد، وخلود الروح فقط، وأّن الصالح منها يسكن الجنة، وأّن ما كان 

منها سيًئا ُيعاقب بالنفي إىل أعماق األرض حيث تأكل أجساَدها ناُر جهنم، وما زال العلماء والفالسفة يبحثون حتى يومنا هذا إليجاد 

تفسري لبعض هذه املعتقدات)5).

1 نزيه الشويف، كشف الحقائق التاريخية، ج 2 )دمشق: دار اتحاد الكتاب العرب، 2003(، ص 154.

2 سهيل زكار، املحذوف من التوراة كاماًل )بريوت: دار قتيبة للطباعة والنرش، 2006(، ص 345 - 346.

3 عباس محمود العقاد، الله: نشأة العقيدة اإللهية، ط 4 )القاهرة: دار املعارف املرصية، 1964(، ص 107.

4 نجوى مسلم "الحياة الدينية يف مرص الفرعونية"، كنانة أونالين، 27 / 7 / 2012، شوهد يف 22 / 7 / 2016، يف:
http://bit.ly/2gcVk6g

5 صموئيل كريمر، من ألواح سومر، ترجمة طه باقر )بغداد/ القاهرة: مكتبة املثنى/ مؤسسة الخانجي املرصية، 1970(، ص 159.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6_oPg87bQAhWCbRQKHXoWBx8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fkenanaonline.com%2F&usg=AFQjCNHBQwRViPaRYSmjudHkptScpPAheg&bvm=bv.139250283,d.d2s
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لقد شهدت بالد ما بني النهرين)6) ومرص الفرعونية)7) ظهور ُأوىل املعالم الحضارية؛ من آداب وأساطري)أي منذ أكرث من سبعة آالف 

سنة(، وأصبحت هاتان الحضارتان مصدر إلهام ملعظم آداب الحضارات املجاورة، وحتى البعيدة عنها بفارق زمني يعود إىل آالف السنني؛ 

كاآلداب الكنعانية )1400 ق.م()8) التي طّورتها بما يالئم معتقداتها، واإللياذة واألوديسة اليونانيتني)9)، ونظريات فالسفة اإلغريق، 

والركفيدا الهندية)10)، واألفستا - الفارسية)11)، والسمسارا)12) يف عقيدة الفيدا والبوذية يف الصني والهند، واألدب العربي)13) )600 ق.م(، 

عىل الرغم مّما بينهما من فارق زمني بعيد.

هكذا تداخلت أهّم أساطري الحضارات القديمة)14) يف خلق العالم وتكوينه؛ املوت والعالم السفيل، وقصص الحب )تموز وعشتار(، 

وقصة الخلود )غلغامش ونبتة الخلود(، وأسطورة الطوفان، وقصة الخلق آلدم وحواء، وسقوط اإلنسان يف ملحمة "آدابا"، والعقاب 

والثواب )الجنة ونار جهنم(، والرتهيب والرتغيب اللذان رافقهما التوحيد يف عبادة الناس لآللهة، والتجسدات اإللهية لـ "بوذا" متقمًصا 

 Sphinx "أدوار اآللهة، وتقديس الحيوانات األسطورية، لتتداخل أيًضا مع األديان يف الجّن والعفاريت من خالل شكل "السفنكس

.Centaurs "و"السانتورات

خالل  من  إليها  انتقلت  وقد  والبابلية)15).  السومرية  األساطري  هذه  معظم  فيها  تناولت  أدبيًة  مالحم  واإللياذة  األوديسة  رسدت 

أحداث الحرب والسلم، وعرب التجارة إىل شعوب البحر املتوسط؛ كالكنعانية، والحثية، والفارسية، واإلغريقية، والرومانية، والفينيقية، 

واآلرامية، وبطبيعة الحال من خالل الشعوب املحلية لتلك البالد من األكاديني، والبابليني، واآلشوريني، والكلدانيني، وشعوب الجزيرة 

العربية، وغريها من الشعوب والحضارات التي تمازجت مع حضارة سومر األوىل، وكانت امتداًدا لها.

إذن، شّكلت بالد الرافدين موقًعا جغرافًيا إسرتاتيجًيا لتالقي الحضارات، ونقطة التقاء وتواصل يف ما بني تلك الشعوب، ومصدرًا 

توثيقًيا لبداية التأريخ للعالم القديم، وصواًل إىل العالم الحديث. فتداولت الشعوب هذه اآلداب عرب َكهنتها، لتصل إىل ملوكها وجيوشها، 

وانجذبت لرُتاثها وأساطريها الجميلة التي ُتظهر حضارتها الراقية، ومزجتها بآدابها.

أهم األساطري والطقوس يف الحضارات القدمية املتالقية مع األديان

تتناول هذه الدراسة أهّم األساطري والطقوس يف الحضارات)16) القديمة ودورها يف كيفية انتقال بعضها إىل األديان، عىل امتدادها 

أفريقيا، ودول  السوري، وشمال  والساحل  إيجة،  أوروبا، وبحر  فارس إىل جنوب  النهرين وبالد  ما بني  والجغرايف من بالد  التاريخي 

6 عيل أبو عساف، اآلراميون: تاريًخا ولغًة وفًنا )طرطوس: دار أماين للطباعة والنرش، 1988(، ص 73.

7 جيمس هرني برستد، صفحات من تاريخ مرص، ترجمة حسن كمال )القاهرة: مكتبة مدبويل، 1990(، ص 56 - 58.

8 أبو عساف، ص 74.

9 حسام املنفي، "املدارس امللطية: أول املدارس الفلسفية عند اإلغريق"، الحوار املتمدن، 13 / 5 / 2015، شوهد يف 30 / 10 / 2016، يف:
http://bit.ly/2f3xbmC

10 مهارييش ماهش يوغي، البهاغافاد غيتا، ترجمة عيل موىل )ويلتسشاير: د. ن، 1965(، ص 11 - 12.

11 خليل عبد الرحمن، أفستا: الكتاب املقدس للديانة الزرادشتية )دمشق: دار روافد للثقافة والفنون، 2008(، ص 33.

12 املرجع نفسه، ص 14.

13 سهيل ديب، التوراة بني الوثنية والتوحيد )بريوت، لبنان: دار النفائس 1985(، ص 31 - 33.

14 فيليب سرينج، الرموز، يف: الفن-األديان-الحياة، ترجمة عبد الهادي عباس، ط 2 )دمشق: دار دمشق للنرش، 2009(، ص 132 - 133.

15 إيمان رجب الشلقاين، "ملحمتـا اإللياذة واألوديسة: مكاشفة ألعماق النفوس فـي تقلباتها"، الرافد، 12 / 11 / 2011، شوهد يف 26 / 11 / 2016، يف:
http://bit.ly/2emYt5M

16 يوسف أحمد داوود، املرياث العظيم )دمشق: دار املستقبل، 1991(، ص 109.
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القديم إىل عالم األديان  العالم  تاريخ  انتقاليًة من  الهند، مشّكلًة عمليًة هندسيًة  واليمن، وصواًل إىل  العريب، وسلطنة عمان،  الخليج 

الخلق،  ونشأة  الطوفان،  وهي:  نصوصها،  بعض  يف  التشابه  حّد  إىل  الفلسفية  بميثولوجيتها  متأثرًة  واللغة،  العرق  متجاوزًة  الجديد، 

والتطواف، وقصة آدم وحواء، والطهارة والتطهري، والقرابني والنذور.

1. الطوفان يف الحضارات القدمية

إله   Nebo "نبو"  اإلله  املوجودة يف خزائن  األلواح  ما كشفت عنه  النهرين، بحسب  ما بني  الطوفان يف بالد  أساطري  أوىل  بدأت 

الحكمة واملعرفة يف مكتبة أشور بانيبال )668 – 663 ق.م( التي اكتشفها العالم اإلنكليزي جورج سميث يف خرائب نينوى عام 1900، 

سجلت  وقد  تقريًبا(،  3500 ق.م  )عام  الطوفان)17)  أسطورة  عن  يحيك  الذي   Saredta-Polis بولس"  "سارداتا  املسّمى  الحجر  وعىل 

"إنليل"  اإلله  أّن  املوجودة)18)  السجالت  وتحيك  وشوروباك .  وكيش،  والورقاء،  أور،  هي:  العراق،  جنوب  يف  قديمة  رئيسة  مدن  أربع 

)بعل - بيل( أغرق تلك املدن باملياه، لغضبه عليها )يف عهد جمدة نرص عام 3500 ق.م تقريًبا( بسبب فسادها، وأّنه أرسل إىل نوح كاهن 

ثوطرس  )أوتو نيشتيم( أن يصنع له ُفلًكا )مركًبا( ألنه الوحيد الذي لم يشارك يف الفساد؛ لذلك نجا هو وعائلته.

الطوفان عند السومريني)19)

كان الطوفان رمزًا مقدًسا ألّن فيضان نهَري دجلة والفرات جعلهم يُشقون قنوات الري، فكان أعظم إنشاء يف ذلك الوقت، سنة 

4000 ق.م )رمز ثواب وليس رمز عقاب(.

الطوفان يف بابل)20)

ُذكر الطوفان ورمزيته عىل مسّلة حمورايب )1792 - 1750 ق.م(، "وهي شبيهة بما ُكتب عىل حجر "ساردتا بولس"، فظهرت أسطورة 

ا عىل الرغم من أّن إلهة الحكمة "آدابا"  ا إلهيًّ الطوفان عىل األلواح السبعة السومرية يف خرائب نينوى، بابل؛ وهي أّن للحياة الخالدة رسًّ

عّلمت حكيم "أريدو"  جميع العلوم إاّل رّس الحياة األبدية. وظهرت أسطورة أخرى تعتقد أّن اآللهة أرسلت الطوفان العظيم لعقاب البرش 

املخطئني، وأنه لم ينُج منهم سوى رجل واحد اسمه "تجتوح" الحارس، ولكنه خرس الخلود؛ ألنه أكل من ثمار الشجرة املحّرمة.

كما ُوجد نقٌش بابيل طينّي مفاده "أّن اآللهة قررت التخلص من البرش ألنهم تكاثروا جًدا، وبدأ ضجيجهم يزعج اإلله "إنيك" 

وبقية اآللهة، فكان الطوفان هو السبيل للتخلص منهم عن طريق إغراقهم والقضاء عليهم. لكّن اإلله "إنليل" أحّب البرش، فرّسب 

معلومة الطوفان إىل ملك دولة سبار  "زيو سودرا" الذي سارع إىل بناء ُفلك كبري للنجاة من كارثة طوفان األيام السبعة الرهيبة، لينقذ 

الجنس البرشي من حكم اآللهة، فَنِعم زيوسودرا بالحياة األبدية مع اآللهة بعد الطوفان يف جّنة دملون الخالدة )البحرين اليوم(، وأعاد 

إىل الجنس البرشي ذريته حيث انبثق من املياه إلهان، هما: "إيبسو" إله املياه العذبة و"تيامة" إلهة البحور املالحة)21).

17 فراس السواح، مغامرة العقل األوىل: دراسة يف األسطورة، سوريا، أرض الرافدين، ط 13 )دمشق: عالء الدين للنرش والتوزيع، 2002(، ص 56.

18 عبد الله حسني، تاريخ ما قبل التاريخ )مرص: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2014(، ص 88.

19 السواح، ص 56 - 57.

20 سرينج، ص 360.

21 هيثم القيم، "ميثولوجيا الـطوفان يف الحضارات القديمة..!"، 21 / 6 / 2015، شوهد يف 26 / 11 / 2016، يف:
http://bit.ly/2genvWm

http://www.historyguide.org/ancient/lecture4b.html/7/July2016عدله
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الطوفان يف الحضارة الهندية)22)

ُفلًكا  له  يبنوا  أَمر امللك "سايتا فرايتا"، بعد أن علم بقدوم الطوفان من حكمائه ومعاونيه أن  إذ  الهنود عقوبَة الطوفان؛   اعتقد 

للنجاة ويضعوا عليه كل ما يلزمهم من حيوانات ونباتات للغذاء طوال مدة الطوفان. كما تجّسد اإلله "فشنو" يف هيئة الخنزير الربي 

"فاراهة" ألّنه حامي البرش، لينقذ األرض من خطر فيضان املياه. فاحتشدت اآللهة ملشاهدة الحدث يف كهف أودايا جريي. ويف إحدى 

امليثولوجيات الهندية عن الطوفان، تلّقى الحكيم "مانو" نبأ قرب الطوفان من اإلله "فيشنو"، وكان أثناء ذلك قد رّب سمكًة صغريًة 

طلبت منه الحياة، حتى كربت وأصبحت ضخمًة جًدا، لتحرس البحار من الطوفان)23). فجاء األمر إىل الحكيم "مانو" أن يركب السفينة 

ويمألها بزوجني من أنواع الكائنات الحية كّلها.

"فاسكو"،  الثعبان  اسم  عليها  وأطلق  رّباها  التي  العمالقة  السمكة  بمساعدة  السفينة  مانو  الحكيم  ربط  الطوفان  جاء  عندما 

أّن  العالم  ظّن  وهكذا  الطوفان،  من  فيفسفاتا  بالد  إنقاذ  ليستطيع  الكبرية  السمكة  هذه  داخل  تجّسد  قد  "فيشنو")24)  اإلله  وكان 

الغاب  رشيعة  بموضوعها  تشابه  التي  األسماك  رشيعة  بفكرة  مرتبًطا  كونًيا  رمًزا  وأصبحت  الطوفان،  من  أنقذتهم  الكبرية  السمكة 

 Noah "القوي يأكل الضعيف"، واإلله "فيشنو" بمنزلة النبي يف تعاليم "الفيدا" املقّدسة عند الهنود كما هو الشأن بالنسبة إىل "نوح"

وينقذ  منه  ليخرج  األديان،  مع  استمرت  قصة  وهي  يونس،  النبي  ابتلع  الذي  الحوت  قصة  ذلك  إىل  ُيضاف  السماوية.  األديان  يف 

الناس من الضالل.

الطوفان عند اإلغريق

تنّبأ والد ملك ثساليا بأّن الطوفان مقبل، فأخرب ابنه بأّن عليه النجاة من الطوفان، فبنى ملك تساليا له سفينة ونجا مع عائلته)25).

الطوفان عند الُفرس

يرمز املاء يف امليثولوجيا الفارسية إىل العقاب، أحياًنا، كما أّن له داللة عىل الحياة والبعث والتجدد. وُيذكر أّن اإلله "أهريمان")26) 

)إله الرش( غضب من فساد البرش الذي يعّم العالم، فقرر أن يعاقبهم ويطّهرهم من الذنوب والفساد، فأرسل عليهم الطوفان وأغرقهم 

بمياه "أرديف"؛ أي النهر يف الديانة املزدكية)27)، لتطهريهم من ذنوبهم.

الطوفان عند املرصيني

يعتقد املرصيون الفراعنة)28) أّن العالم انبثق من املياه، وأّن الخليقة منها جاءت، إذ يعّم فيضان النيل األرض املرصية كّل عاٍم، 

فتنتعش باملاء وتعود الخصوبة إىل الحياة النباتية. وهكذا تتّم دورة الحياة كاملياه، وُتقام لها الصالة العتقادهم أّن املاء هو نقطة املركز 

لدائرة التكوين بالنسبة إىل األرض والكائنات الحية التي تعيش عليها. كما كانوا يحتفلون بموت "أوزيريس" ولقبه إله النيل املبارك 

22 Oppi Untracht, Tradition Jewelry in India (London: Thames & Hudson, 2008), pp. 308 - 312.

23 ثروت عكاشة، موسوعة تاريخ الفن: العني تسمع واألذن ترى، الفن الهندي )القاهرة: دار الرشوق، 2005(، ص 95 - 100.

24 جيلبري دوران، األنرثوبولوجيا: رموزها، أساطريها، أنساقها، ترجمة مصباح العمد )بريوت: املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش، 1993(، ص 194.

25 فاروق الدملوجي، تاريخ األديان )بريوت: األهلية للنرش والتوزيع، 2004(، ص 391.

26 سيتون لويد، آثار بالد الرافدين يف العرص الحجري القديم حتى االحتالل الفاريس، ترجمة سامي سعيد األحمد )بغداد: مطابع دار الحرية، 1980(، ص 43.

27 دوران، ص 203.

28 سرينج، ص 350 - 351.
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كل عام، ويرمزون إىل موته بارتفاع النيل وانخفاضه؛ أي موت األرض وحياتها، كما اعتقدوا أّن اإلله "سيت" Sett جفف األرض بقتله 

أوزيريس، وأعادت اآللهة الكربى إليه الحياة بفيضان النيل عىل األرض، فأخصبها بالشجر والحيوانات والبرش.

2. الطوفان يف األديان الساموية

الطوفان عند اليهود

"وحدث ملا ابتدأ الناس يكرثون عىل األرض، وولد لهم بنات، أّن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات. فاتخذوا ألنفسهم نساًء 

من كل ما اختاروا" )سفر التكوين، األصحاح 6: 1 - 2(.

ر أفكاِر قلِبه إنما هو رشير كل يوٍم. فحزن الرب أنه عمل اإلنسان يف  "ورأى الرب أّن رش اإلنسان قد كرُث يف األرض، وأّن كل تصوُّ

األرض، وتأّسف يف قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه األرض اإلنسان الذي خلقته، اإلنسان مع بهائَم ودباباٍت وطيوِر السماء، أليّن حزنت 

أين عملتهم" )سفر التكوين، األصحاح 6: 2 - 7(.

فقال الله لنوح: "اصنع لنفسك فلًكا من خشِب ُجْفٍر. تجعُل الفلك مساكَن، وتطليه من داخل ومن خارج بالقار" )سفر التكوين، 

األصحاح 6: 14(. 

"فها أنا آٍت بطوفان املاء عىل األرض ألُهِلك كل جسد فيه روُح حياٍة من تحت السماء. كّل ما يف األرض يموت. ولكن أقيم عهدي 

معك، فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك. ومن كل حي من كل ذي جسد، اثنني من كل تدخل إىل الفلك الستبقائها 

معك. تكون ذكرًا وأنثى. من الطيور كأجناسها، ومن البهائم كأجناسها، ومن كل دبابات األرض كأجناسها. اثنني من كلٍّ تدخل إليك 

الستبقائها" )سفر التكوين، األصحاح 6: 17 - 20(.

"ألين بعد سبعة أيام أيًضا أمطر عىل األرض أربعني يوًما وأربعني ليلًة. وأمحو عن وجه األرض كل قائم عملته" )سفر التكوين، 

األصحاح 7: 4(.

غمر طوفان املاء كل العالم مدة أربعني يوًما وليلة، وُأنقذ نوح ومن معه من أبنائه )سام، وحام، ويافث ()29). وبعد مئة وخمسني 

يوًما، انحرست املياه، واستقرت الُفلك عىل جبال أرارات. وبعد ميّض أربعني يوًما فتح نوح طاقًة يف الفلك، وأرسل الغراب فخرج مرتدًدا، 

ثّم أرسل الحمامة لريى هل انخفضت املياه، فرجعت إىل الفلك، ثّم أعادها فحملت ورقة زيتون خرضاء. وبعد سبعة أيام أرسلها، فلم تعد. 

فعلم أّن املياه انحرست. فكشف نوح غطاء الفلك، وأصعد محرقات البخور عىل املذبح. فشّم الرب رائحة الرضا، وبارك الرب نوًحا وبنيه 

وابتدأ نوح حياته فالًحا.

وقال أحد علماء اآلثار إن قصة الطوفان التي دّونها كتاب التوراة لم تكن أصيلًة، وإنما هي من املبتكرات السومرية التي اقتبسها 

البابليون من سومر، ووضعوها يف صيغة الطوفان البابيل)30).

29 الدملوجي، ص391.

30 Samuel Noah Kramer, In the World of Sumer (Wayne State: Wayne University Press, 1988), p. 240.
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الطوفان عند املسلمني

 أكد اإلسالم، من خالل القرآن الكريم، أّن الطوفان جاء يف منطقة محددة وليس يف العالم كّله، وأنه خاص بقوم نوح فقط)31). 

وَفاُن َوُهْم َظاِلُموَن﴾ )العنكبوت: 14(.  يقول الله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َأرَْسْلَنا ُنوًحا ِإىَل َقْوِمِه َفَلِبَث ِفيِهْم َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسنَي َعاًما َفَأَخَذُهُم الطُّ

َبْت َقْوُم ُنوٍح اْلُمْرَسِلنَي﴾ )الشعراء: 105(،  ويدّل هذا األمر عىل أّن املياه رمٌز لعقاب املذنبني أيًضا. ويف هذا السياق، نذكر قوله تعاىل: ﴿َكذَّ

ُبوا الُرُّسَل  ا َكَذّ وقوله: ﴿َفَأْنَجْيَناُه َوَمْن َمَعُه يِف اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن ُثمَّ َأْغَرْقَنا َبْعُد اْلَباِقنَي﴾ )الشعراء: 119 - 120(، وقوله أيًضا: ﴿َوَقْوَم ُنوٍح َلَّمّ

اِلِمنَي َعَذاًبا َأِليًما﴾ )الفرقان: 37(. َأْغَرْقَناُهْم َوَجَعْلَناُهْم ِللَنّاِس آَيًة َوَأْعَتْدَنا ِللَظّ

قصة الخلق

1. الخلق يف الحضارات القدمية

أسطورة الخلق يف بالد ما بني النهرين)32)

 ُعرف إله النهر عند السومريني واألكاديني باإلله "أوها"، أو "ياوه" أو "يهوه"؛ أي "جوشوا"، أو "ياه"، أو "آيا" أو "يا أهيه"، أو 

"أهوا"، وهي صفات متعددة لإلله الواحد، وُعرف أنه كان يجلس عىل كريس عىل سطح املاء بعد أن قتل جّده "إيبسو"، وأّنه بنى معبده فيه 

"إي ساكل". وكان اإلله "إنيك" أحد أهّم أركان الثالوث اإللهي املقدس البابيل )آنو - إنليل أو بعل - آيا( ابن اإلله "آنو" وزوجته )دام كينا ( 

وأنجَبا اإلله "مردوخ" )أو "مردوك"( يف أعماق املياه، فأحّب البرش وعمل عىل إنقاذهم، ووضع اإلله "آيا - إنيك" كرسيه عىل املاء.

أسطورة الخلق عند السومريني

منه  توّلدت  الذي  البحر  هو  املحيط  أّن  يعتقدون  وكانوا  الوجود،  وأصل  الخليقة  أسطورة  وضعوا  من  أقدم  السومريون)33)  ُيعّد 

الكائنات ثّم خلقت السماء واألرض وغريها، وأّن "البحر" )وهو مذكر(، و"تيامة" )عنرص املاء املؤنث(، تزاوَجا، فولدا "آن"  إله السماء 

و"يك" Kee إلهة األرض، ثّم تزاوج اإلله "آن" واإللهة "يك" وأنجبا اإلله "إنليل" إله الهواء لينري طريق الظالم ألبيه، وأنجب "نينا" 

اإلله "أوتو"، وهو اإلله "شمش")34)؛ أي إله الشمس، وأرشق نورًا أكرث من أبيه، ثّم إّن اإلله "إنليل" اتحد بأمه "يك" إلهة األرض، 

ليثمر اتحادهما ظهور الحياة والحيوان والنبات عىل سطح األرض بمعاونة جميع اآللهة.

أسطورة الخلق عند البابليني

يعتقد البابليون)35)، كما يعتقد السومريون)36)، أنه لم يسبق الخليقة أرض أو سماء ولم يكن يوجد سوى الظالم الدامس أو العماء 

أصل املادة، ومنه انبثقت املياه األوىل، فُولد منها إلهان "إيبسو" )عنرص املاء العذب الذكر(، و"تيامة"، ومنهما توالدت اآللهة الكثرية، 

31 الدملوجي، ص 391.

32 سرينج، ص 380 - 382.

33 الدملوجي، ص 380.

34 أندريه إيمار وآخرون، تاريخ الحضارات العام: الرشق واليونان القديمة، ج 1 )بريوت: دار عويدات للنرش والطباعة 2003(، ص 179.

35 أسامة عدنان يحيى، "كيف خلق الكون... نظرة يف أساطري بالد الرافدين"، حضارات قديمة، 31 / 10 / 2014، شوهد يف 30 / 10 / 2016، يف:
http://bit.ly/2gHdyST

36 ويل ديورانت، قصة الحضارة: السومريون، ترجمة زيك نجيب محمود )بريوت: دار الجيل، 1998(، ص 223 - 234.

http://ashur.hiablog.com/post/261089
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رمز املادة األساسية. ويعتقدون أّن اآللهة القديمة تصارعت مع اآللهة الجديدة، فقتل اإلله "آيا" أباه اإلله "إيبسو")37)، وكّون من جسم 

والده القتيل مياه املحيط والبحر السفيل، ثّم توّلدت منه األرض للخصوبة، وبنى معبده وسط املاء وسّماه "إي إيبسو". أّما اإلله مردوخ 

السبعة،  الكواكب  السماء، وهو األعىل، وخلق فيه  النصف األول  العاتية "تيامة" وقطعها إىل نصفني:  ابن اإلله "آيا"، فقد قتل األم 

والربوج، والشمس والقمر، ورّتب الكون ونّسقه بنظام دقيق، ثّم قّسم الكهنة األسبوع إىل سبعة أيام عىل نهج خلق الكواكب السبعة 

وجاء، مقارنًة باليهود اليوم الذين يعّدون اليوم السابع مقدًسا. أّما النصف الثاين وهو األسفل من جسمها، وكان أرًضا، فخلق عليه جميع 

الكائنات الحية.

نشأة الخلق عند الُفرس

عرفت اإللهة "أناهيتا")38) بنبع ماء الحياة، ويعتقد الُفرس أّن اإلله "ميرثا" ُولد بالقرب من جدول ماء وهو رمز البعث والتجدد 

والخلود؛ ألّن املاء)39) سبب لبداية أحداث الكون ونهايته.

أسطورة الخلق عند الفراعنة

إله الشمس وانبثق منها اإلله  البحار، فخرج منها  الوجود والخليقة هو بيضة عمالقة طفت عىل وجه  أّن أصل  الفراعنة  اعتقد 

"شو"، وإله الفضاء "تفنوت"، و"توت" إله السماء، و"جب" إله األرض، فتزاوجت بعدها األرض بالسماء وولَدا الكائنات الحية جميعها، 

وكانت روح اإلله "آمون" تطوف من بني أرواح كثرية يف الفضاء، فخلق األرض والسماء والبرش وكّل يشء.

والكواكب  الحية  الكائنات  وكّل  والبرش  اآللهة  فخلق  املظلم.  املحيط  يف  مرشًقا  وحده  فكان  )الشمس(،  "آتون"  اإلله  أّما 

العنارص  العالم وسيد األسماك، وهو أول  إله املاء األزيل مصدر كل يشء ويمثل املحيط الذي يغلف  واألرض. واإلله "أونو")40) هو 

الثمانية يف تكوين الخلق، ويف أسطورة أوزيريس وإيزيس)41)؛ حيث تلعب عقدة الصياد ورمز البحار )السمكة( بالطفل الصياد الذي 

واألب  واالبن  األم  ورمز  والوالدة(،  الخصوبة  )رمز  عرش  األربعة  وأعضاءه  أوزيريس  جثة  السمكة  وتبتلع  إيزيس،  والدة  جثة  يرى 

)الثالوث املقدس(.

وكانت طقوس أوزيريس يف مرص تقتيض تشكيل بيضة من الرتاب أو الطحني املعجون بالطيب، كما أّنها تقتيض تقديس العجل 

ألنه ينتج روًثا تولد منه الديدان، وتجعلها أعشاًشا لها )رمز للخلق بعد املوت(، وتقتيض تقديس الجعران أيًضا)42)، ورمزه اإلله "خربي" 

الذي يضع بيضه يف روثه ويدحرجه إىل الخلف حتى يستقر يف مكان آمن يفقس فيه )رمز للبعث والتجدد(. وأصبحت البيضة رمزًا لوالدة 

بالنسبة إىل  الحظ  تعويذًة)43) حاميًة من الرشور، وُيستخدم كذلك لجلب  أيًضا  الجعران  الكون والحياة والبعث من جديد، وُيستخدم 

األحياء، وللحماية من القرين بالنسبة إىل األموات.

37 يحيى.

38 دوران، ص 207.

39 لويد، ص 43.

40 أنطوان زكري، تاريخ مرص القديمة: األدب والدين عند قدماء املرصيني )القاهرة: مطبعة املعارف، 1923(، ص 65.

41 دوران، ص 193.

42 جيمس هرني برستد، ص 53.

43 Egyptian Treasures from the Egyptian Museum in Cairo (Cairo: Egyptian Museum Publisher, 1999), p. 220.
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الخلق عند الهنود والصينيني

يرى كّل من الهنود والصينيني أّن نشأة خلق الكون من البيضة الذهبية)44) التي كانت تطفو عىل سطح البحار فانفجرت وتناثرت 

منها الحياة، وكان اإلله براهما هو الذكر واألنثى، األب واألم بالنسبة إىل جميع األحياء. فهو مبدأ كل يشء ومنه ظهر كل يشء حّي؛ 

كظهور الشجرة من النواة، وهو جوهر العالم وأساس مبدأ الوجود. وقد ُأنشئ معبد "قبثة" يف شكل بيضة، وُيعرف بـ "الستوبة"، وهو ممّر 

للحجاج حيث يطوفون حوله. ويؤدي هذا الطقس املؤمنون بـ "بوذا"، ومن أجل ذلك، ُأقيم هذا املعبد يف القرن األول امليالدي)45). وقد 

ُعّد معبد "الستوبة" رمزًا مقدًسا لعبادة اإلله "شيفا"، حيث يؤّمه املؤمنون ويقومون فيه بعدة طقوس ويقدمون له التقديمات كل سنة.

د امليثولوجيا داخال "الستوبة" أنواًعا مختلفًة لحياة "بوذا" وتقمصاته يف الدنيا، وقد عرفت بـ "ستوبة سانيش"، وتمثل والدة  وتجسِّ

بوذا حيث يجلس اإلله "مايا" فوق زهرة اللوتس يف البحرية الذهبية ويتطهر يف نهر الغانج، قبل االعرتاف والتبشري بوالدة بوذا الذي 

حمته األفعى األسطورية من مياه األمطار حتى ال يغرق.

كما يعتقد الهنود أّن نهر الغانج)46) أساس خلق الكون عند الهندوس، وأّن تجدد املياه يعني البعث من جديد، حيث يلقون رماد 

النهر  كإله  السماء  من  هبط  الغانج  نهر  أّن  يعتقدون  كما  الجديدة،  والحياة  للخلود  رمزًا  ولتكون  أرواحهم،  لتبعث  النهر،  يف  موتاهم 

"جانجة"، فاستقبله اإلله شيفا ليتعلق بجدائله الطويلة التي تشبه السلسلة، حتى ال يرتطم باألرض ويدمرها.

2. الخلق يف األديان الساموية

الخلق عند اليهود

ا  بحسب قصة الخلق عند اليهود، فإّن الله قىض عىل الغمر املايئ وهو أول موجودات الوجود كمحيط أزيل مظلم يشبه وحًشا خرافًيّ

عظيم سّمته "الواياثان"، وهو التنني ذو الرؤوس املتعددة، ويشّقه الله "يهوه" إىل نصفني ويصنع منهما السماء واألرض، ثّم استمر عىل 

أمر الخلق ستة أيام اسرتاح بعدها الرب من عناء عمله يف اليوم السابع وجلس عىل العرش. "وكانت األرض خربة وخالية، وعىل وجه الغمر 

ظلمة، وروح الله يرف عىل وجه املياه ]...[ وقال الله: ليكن جلد يف وسط املياه، وليكن فاصاًل بني مياه ومياه، فعمل الله الجلد، وفصل 

بني املياه التي تحت الجلد والتي فوق الجلد، وكان كذلك، ودعا الله الجلد سماء")47).

وتتألف قصة أسبوع الخلق)48) من ثمانية أوامر إلهية، ُنفذت يف ستة أيام وتبعها يوم سابع للراحة: "يف البدء خلق الله السماوات 

واألرض وكانت األرض خربًة وخاليًة وعىل وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف عىل وجه املياه وقال الله ليكن نور فكان نور" )سفر التكوين، 

األصحاح األول: 1 - 3(.

اليوم  و"الليل". ويف  "النهار"  الظلمة فسّمى  النور عن  نور(. وفصل  )ليكن  إلهي  أمر  أول  النور وهذا  الله  األول: خلق  اليوم  يف 

الثاين: خلق الله الجلد، وهذا ثاين أمر )ليكن جلد(، ليفصل بني املياه التي تحت الجلد واملياه التي فوق الجلد. وسّمى الجلد "السماء" 

)سفر التكوين، األصحاح األول: 1 - 31؛ سفر التكوين، األصحاح 2: 1 - 3( يف بدء خلق السماوات واألرض. وهكذا نجد تقارًبا يف عملية 

44 عكاشة، ص 95 - 97.

45 املرجع نفسه، ص 99 - 100.

46 Jean Filliozat, L'Inde Classique, Manuel des Etudes Indienne, vol. 11, 2ème edn. (Paris: FEO, 1985), pp. 711 - 712.

47 زكار، التوراة، ص 230 - 234.

48 املرجع نفسه، ص 202.
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الخلق؛ ذلك أّن الله خلق املياه والبحار أواًل، ثّم السماء وما تالها من كواكب ونجوم، ثّم خلق األرض، فاإلنسان. وترمز البيضة إىل 

البعث من جديد )عيد الفصح اليهودي(، ويف الحضارات القديمة. وترمز الشجرة)49) إىل بداية الحياة )الخري( ونهايتها باملوت )الرش(، 

ثّم إىل يوم امليعاد والحساب بالثواب والعقاب، وتعاقب دورات الحياة املختلفة بالنسبة إىل الشجرة مشابه للدورات الزمنية لدورات حياة 

اإلنسان)50)، وهي ترمز إىل والدة نبي اليهود إبراهيم أيًضا، ووتد هيكل سليمان رمز الكباال "شجرة الكرمة".

الخلق عند املسيحيني

"وَأقَسم بالحي إىل أبد اآلبدين، الذي خلق السماء وما فيها واألرض وما فيها والبحر وما فيه: أن ال يكون زمان بعُد" )سفر رؤيا 

يوحنا الالهويت، الفصل 10: 6(.

"دعا بولس عابدي األوثان إىل ترك هذه األباطيل )األصنام( والرجوع إىل اإلله الحّي الذي صنع السماء واألرض والبحار وكّل 

ا، الله هو اإلله الحي، لكّن األصنام ال تمتلك هذه القدرة")51). املاء هو األّم،  يشء فيها. إذا كان الله قد خلق الحياة، فال بد أن يكون حيًّ

بت  بطن الطبيعة الدائمة العذرية، األبدية الخصوبة، هي املياه الطبيعية ويرمز بذلك إىل األم مريم العذراء والدة يسوع املسيح، وقد لقِّ

بـ "القمر الروحي" و"كوكب البحر" و"ملكة املحيط". وينادي املسيح السامريني)52): "من يرشب من املاء الذي أعطيه أنا فلن يعطش 

إىل األبد، بل املاء الذي أعطيه يصري فيه ينبوع ماء ينبع إىل حياة أبدية" )يوحنا، الفصل 4: 14(.

ويسمع يوحنا يف سفر الرؤيا الكلمات التالية أّنه ُيعطي من ينبوع ماء الحياة مجاًنا )سفر رؤيا يوحنا الالهويت، الفصل 21: 6(. ثم 

يصف لنا نهر الحياة الذي ينبع من عرش الرب والحمل )رمز املسيح(، )سفر رؤيا يوحنا الالهويت، الفصل 22: 1(. وترمز اآلبار أيًضا إىل 

الروح القدس مصدر املاء الحي للمسيحيني أو ينبوع الحياة)53) يف القرن الثالث عرش ميالدًيا.

الخلق عند املسلمني)54)

وردت عّدة آيات يف القرآن تتحّدث عن الخلق، منها:

ُكْم َأْحَسُن َعَماًل﴾ )هود: 7(. اٍم وََكاَن َعْرُشُه َعىَل اْلَماِء ِلَيْبُلوَُكْم أَيُّ ِة أَيَّ َماَواِت َواأْلَْرَض يِف ِستَّ ﴿َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ

َماَواُت﴾ )إبراهيم: 48(. ُل اأْلَْرُض َغرْيَ اأْلَْرِض َوالَسّ ﴿َيْوَم ُتَبَدّ

َماء َوِهَي ُدَخاٌن﴾ )فصلت: 11(. ﴿ُثَمّ اْسَتَوى ِإىَل الَسّ

اٍم وََكاَن َعْرُشُه﴾ )الحديد: 4(. ِة أََيّ َماَواِت َواأْلَْرَض يِف ِسَتّ ﴿َوُهَو اَلِّذي َخَلَق الَسّ

ْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها﴾ )فصلت: 11(. َماء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَها َوِلأْلَ ﴿ُثَمّ اْسَتَوى ِإىَل الَسّ

49 André Lemaire, Les écoles et la formation de la Bible dans l'ancien Israël (Paris: Fribourg/ Göttingen, 1981), p. 110.

50 دوران، ص 324.

51 املرجع نفسه، ص 204 - 205؛ )سفر أعمال الرسل، الفصل 14: 14 - 15(.

52 Peter Fox, Text and Script, 2nd edn. (Dublin: Library Dublin, 1990), p. 112.

53 George Anderson, The Insular Gospel (London: Thames & Hudson, 1987), pp. 300 - 307.

54 إيمار وآخرون، تاريخ الحضارات العام: القرون الوسطى، ج 3، ص 117 - 120؛ وانظر: الدملوجي، ص 656.

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=76&chapter=10&q=%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B3%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A+%D8%AE%D9%84%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D9%85%D8%A7+%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=76&chapter=10&q=%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B3%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A+%D8%AE%D9%84%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D9%85%D8%A7+%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=76&chapter=10&q=%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B3%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A+%D8%AE%D9%84%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D9%85%D8%A7+%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=76&chapter=10&q=%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B3%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A+%D8%AE%D9%84%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D9%85%D8%A7+%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
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قصة آدم وحواء

1. آدم وحواء يف الحضارات القدمية

قصة آدم وحواء عند السومريني، قصة الخطيئة األوىل

وجد املنقبون وعلماء اآلثار يف العراق نقًشا سومرًيا يف شكل )ختم أسطواين(، يرسد قصة آدم وحواء منقوشة بطريقة تشكيلية، 

حيث ُيَصّور رجل عىل رأسِه قلنسوًة أو "قرين"، وامرأة حارسة الرأس، وهما يف حالة جلوس فوق كرسيني متقابلني وبينهما شجرة نخيل 

)شجرة الحياة املحرمة(، وكالهما مادٌّ يده نحو جذع التمر املتديل من النخلة الذي ُيقابلُه. وتظهر الحية واقفًة منتصبًة خلف املرأة، مغريًة 

إياها باألكل من التمر وإطعام حبيبها، من دون أخذ موافقة اآللهة.

قصة آدم وحواء يف األسطورة البابلية)55)

تحولت جزيرة ِدملون قديًما )البحرين اليوم( إىل جّنة بعد اتحاد اإلله إنيك باإللهة األم األرض "نينهورساج" التي غضبت من زوجها 

إليك بعني الحياة". وحّلت  بلعنة املوت قائلة: "إىل أن يوافيك املوت لن أنظر  نبتات مقّدسة ومحّرمة، فألقت عليه  إنيك؛ ألكله ثماين 

اللعنة عىل كل املياه واملحيطات؛ ألّن إنيك ُيمثِّل إله املياه. وهكذا شّحت املياه، ولم يتبقَّ لألرض من مياه ترشبها، ولم يستطع إنيك رّي 

األرايض وإنبات املزروعات فعّم الجفاف والقحط واملجاعة كل العالم.

القادرة عىل شفائِه، فقبلت وساطتهم وخلقت لشفاء  بالعفو عن زوجها إنيك؛ ألنها الوحيدة  توسط كبار اآللهة إلقناع نينهورساج 

الثماين، وهي  أزالت األلم من ضلع صدرِه، فأبرأته وحدها، من بني اآللهة  التي  أبرعهّن اإللهة  آلهًة بعددها وكانت  الثمانية  أمراضه 

ُتسّمى "نن يت"؛ أي سيدة الضلع بالسومرية، وتدل عىل الحياة؛ أي السيدة التي ُتحيي. لذا، نراها يف األسطورة تقوم بشفاء ضلع اإلله 

املريض إنيك.

هكذا، توارثت الشعوب هذه امليثولوجيا، ثّم انتقلت معها عرب األديان السماوية، وقد جاء فيها أّن املرأة ُولدت من ضلع الرجل؛ 

بمعنى أّن حواء ُولدت من ضلع آدم. وورد يف الحديث "استوصوا بالنساء خريًا فإّن املرأة ُخلقت من ضلع، وإّن أعوج يشء من الضلع 

أعاله، فإْن ذهبت تقيمه كرسته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء")56).

قصة آدم وحواء عند البابليني)57)

املذنب "كنكو"   اإلله  "لولو"  من دم  البرش  أبا  التي خلقت  قواها كبريًة، ألنها هي  بأرواحها، وكانت  البرش  كانت اآللهة يف هيئة 

ليعبدها يف الجنة ويخدمها ليؤّمن لها مؤونة  بالرتاب، وخلقته عىل صورتها، فحمل صفاتها  قائد حرب اإللهة "تيامة"، بعد أن مزجته 

الكرمة املحّرمة  الحياة؛ ألّن زوجته أكلت من  أبنائه مدى  البرش "لولو" يقدمه لآللهة مع  ا عىل أيب  أبديًّ وُيعّد هذا جزاًء  العمل والحياة. 

55 الحكيم البابيل، "جذور اقتباسات األديان التوحيدية: الجزء األول"، الحوار املتمدن، 17 / 8 / 2011، شوهد يف 14 / 7 / 2016، يف:
http://bit.ly/2g01kjL

56 رشيد كهوس، "هل خلقت املرأة من ضلع أعوج؟!"، األلوكة، 4 / 10 / 2009، شوهد يف 30 / 10 / 2016، يف:
http://bit.ly/2fHO4SL

57 البابيل.

http://www.alukah.net/authors/view/home/813/
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شجرة معرفة الخري والرش الخاصة باآللهة واملحّرمة عىل البرش، فُطردت مع "لولو" املخلوق من الطني، وعاَشا عىل األرض وأخصباها 

بالبرشية واملزروعات.

قصة آدم وحواء عند الُفرس)58)

تقول األسطورة الفارسية عن خلق آدم وحواء: إّن اإلله الكيّل القدرة )أهورا مزدا( إله الديانة الزرادشتية خلق "غايومارت" الذي 

عاش ثالثة آالف عام روًحا بال جسد، ثّم تحّول إىل شاب وسيم، وبعد أن عاش ثالثني سنًة إنساًنا، قام الشيطان "أهريمان" بتسميمِه 

وقتِلِه، بعد تحريض من جي Gee العاهرة التي تزاوجت مع "غايومارت" عىل الرغم منه، ومن بذرته نَمت كل البرشية التي أتت من أب 

وأم "مايش" و"ميشان" )مثل آدم وحواء( وقد تركا عبادة "أهورا مزدا" إله الخري وتبَعا غواية الشيطان "أهريمان"، ِلذا حكم عليهما 

اإلله "أهورا ِمزدا" بالعذاب األبدي يف الحياة عىل األرض.

2. آدم وحواء يف األديان الساموية

قصة آدم وحواء عند اليهود

14(. و"الثعبان هو الفردوس األريض مع بقائه أكرث الحيوانات مكًرا،  ُذكرت هذه القصة يف التوراة )سفر التكوين، األصحاح 3: 1 - 

وهو رمز الرش، والشيطان بثوب ثعبان الذي أغوى حواء لتلّقب بذنب التكرب، وهو أكرب من كل الذنوب ألنها سمعت نصيحة الشيطان 

هو  والرش،  الخري  معرفة  شجرة  ثمرة  يأكل  أن  اإلنسان  عىل  حّرم  الله  أّن  وحواء  الثعبان  قصة  وتفسري  اإللهي")59).  القانون  وخرقت 

الذي يرمز إىل املوت، لكّن الشجرة ترمز إىل  الشقاء  أّما األكل من الشجرة، فهو تجربة هذا  بالسعادة والشقاء.  مفهوم حيس متعلق 

الحياة؛ ألن الله يرمز إىل الخري وال يعطي إاّل الخري، كما يرمز إىل حواء بالخطيئة ألكلها التفاحة من الشجرة بعد أن أغواها الشيطان 

الذي اتخذ جلد الثعبان، والذي امتحن إيمانها بالله. وتشككها يف إيمانها دفعها إىل ارتكاب الخطيئة والسقوط إىل األرض مع آدم 

إلنتاج البرشية)60).

قصة آدم وحواء عند املسيحيني

ُمثِّل املسيح مصلوًبا عىل  التبشري املسيحي، كما  بداية  آدم وحواء، وظهر ذلك يف  بالثعبان مع  الشيطان عند املسيحيني  رُمز إىل 

شجرة يلتف عىل أسفل جذعها ثعبان حيث يوجد آدم وحواء. ويف بعض األناجيل، ترمز الشجرة إىل رؤى القديسني عن أسطورة األشجار 

الثالث أو األقمار الثالثة:

"عندما يصعد النبي شيت إىل السماء ليطلب الغفران ألبيه آدم يرى ثالث رؤى، يف املّرة األوىل يرى شجرًة يابسًة عىل حافة نهر، يف 

الثانية ثعباًنا يلتف حول جذع شجرة، يف الثالثة تنمو الشجرة)61) وتكرب لتبلغ السماء وهي تحتضن مولوًدا بني أغصانها، ثّم يعطي املالك 

شيت ثالث بذور من الشجرة املحّرمة التي أكل منها والداه )آدم وحواء(، من تلك البذور الثالث تنبت األشجار التي بذرت الخالئق 

والتي يصنع منها صليب العذاب")62).

58 أرنست بابلون، اآلثار الرشقية، ترجمة مارون عيىس الخوري )طرابلس - لبنان: دار جروس برس/ دار حكمت رشيف، 1987(، ص 113 - 116.

59 سرينج، ص 125 - 126.

60 دوران، ص 295 - 296.

61 Susan Lewis, Sacred Calligraphy: The Chi Rho Page in the Book of Kells (New York: Fordham University Press, 1980), pp. 135 - 150.

62 Karl Otto, Werckmeister (Berlin: Tats, 1967), pp. 300 - 315.
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قصة آدم وحواء عند املسلمني)63)

وآدَم  حواَء  الحية  جسد  يف  املختبئ  الشيطان  أغوى  إذ  وحواء؛  آدم  خطيئة  إىل  التفاح  شجرة  ثمرة  وترمز  الرش،  إىل  الحّية  ترمز 

بالتفاحة ليأكالها فسقَطا من الجنة إىل األرض. فلوال سقوط آدم وحواء من الجنة ملا كان هناك نسٌل للبرشية عىل األرض. وربما كان هذا 

األمر ُيعّد خريًا يف الحضارات القديمة، بالنظر إىل أّنهما كانا بْدء ذرية البرش عىل األرض، ولكّنه كان عقاًبا لهما يف نظر اإلسالم؛ إذ أمر الله 

آدم وحواء أن يسكنا الجنة ويأكال من ثمارها ويبتعدا عن شجرة بعينها من أشجار الجنة، ألنها محّرمة عىل خالف سائر أشجارها)64). 

وبحسب تفسري ما جاء يف القرآن الكريم)65):

"هل أدّلكما عىل شجرة إن أكلتما منها خلدتما فلن تموتا، وملكتما ملًكا ال ينقيض فيبىل، فحلف لهما بأّنه ناصح لهما يف ما ادعاه 

من الكذب فأكل آدم وحّواء من الشجرة التي ُنهيا عن األكل منها، وأطاعا أمر إبليس، وخالفا أمر ربهما فانكشفت لهما عوراتهما، 

ا، وهما  وكانت مستورًة عن أعينهما وأوحى إليهما: أن اهبطوا من الجنة آدم وحواء وإبليس بعضكم لبعض عدو، يكون إبليس لهما عدوًّ

إلبليس عدو، ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني إىل منتهى آجالكم وإبليس إىل النفخة األوىل. قال الله فيها تحيون يعني يف األرض. 

وفيها تموتون عند منتهى آجالكم ومنها تخرجون يوم القيامة")66).

إىل  ترمز  التي  املحرمة)67)  الشجرة  يف  موجودة  الخطيئة  أّن  عىل  السماوية  واألديان  القديمة  للحضارات  إجماٌع  ثمة  أّنه  نالحظ 

الدينية والرشائع، ولكن جاء وصف كّل منها للشجرة بحسب ما تنتجه بالده من أشجار مثمرة؛ فهي شجرة النخيل  القوانني  احرتام 

عىل  الدالة  الزيتون)68)  شجرة  مثل  مباركة  وهي  ويهود،  ومسيحيني  مسلمني  من  العرب  عند  العربية  الجزيرة  وشبه  الرافدين  بالد  يف 

َلْم َتْمَسْسُه َناٌر﴾ )النور:  َوَلْو  َزْيُتَها ُييِضُء  ٍة َيَكاُد  ٍة واَل َغْرِبيَّ ِقيَّ َزْيُتوَنٍة الَّ رَشْ َبارََكٍة  الحياة. ويف هذا السياق نذكر اآلية: ﴿ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ

35(. كما اُتخذت شجرة التفاح رمزًا للفاكهة املحرمة، ورمزًا للخصوبة، ونقشت عىل جدران الجوامع)69) )آدم وحواء والشجرة املحرمة( 

عند اليهود يف ساحل فلسطني واألردن ولبنان وبالد املتوسط )كاليونان(، وهي الكرمة يف بالد الُفرس وعند اإلغريق أيًضا، ونالحظ أّن 

الثعبان مصدر الرش الدائم للحضارات القديمة واألديان السماوية، وأنه يتخذ دور الشيطان دائًما، وأنه مرافق لكّل الرموز الحيوانية 

والنباتية والكونية.

إذن، هي معتقدات متداخلة يف ما بينها من حيث الخطيئة والتحريم، والرش والخري ورصاعهما، وبدء ذرية البرش كبدء بذرة الشجرة 

التي تنمو وتكرب، ثّم تموت متجددًة كالفصول األربعة املشابهة لحياة اإلنسان. يبدأ التزاوج بني املرأة والرجل الذي يلقح بويضتها؛ أي 

البذرة، فتحمل وتلد طفاًل، ثّم يكرب حتى يصبح شاًبا ويمّر بمراحل العمر حتى يصبح كهاًل ويموت، ثم يستمر أمُر دورة الحياة من تزاوج 

ووالدة وموت عىل هذا النحو، حتى يوم القيامة وحساب البرش عند الله.

63 )طه: 120 - 122(.

64 Jean-Pierre Caillet, L'Art du Moyen Age: Occident, Byzance, Islam (Paris: Gallimard, 1995), p. 434.

65 )طه: 122 - 124(.

66 "قصة آدم عليه السالم يف القرآن"، إسالم ويب، 21 / 10 / 2012، شوهد يف 30 / 10 / 2016، يف:
http://bit.ly/2gdippL

67 Helmut Trnek & Nuno Vassallo e Silva et al. (eds.), Exotica: The Portuguese Discoveries and the Renaissance Kunstkammer (Lisbon: 
Calouste Gulbenkian, 2001), p. 62.

68 الدملوجي ص 727 - 726.

69 سرينج، ص 294 - 295.
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طقوس التطهري)70)

1. التطهري يف الحضارات القدمية

رمزية التطهري عند السومريني)71)

تقوم الطقوس بضّخ ماء التطهري عىل كل ما ُيمتلك من أشياء وأوالد وحيوانات يف البيت، وكل املنعطفات التي تؤدي إىل املنزل. 

ويرافق التطهري الصلوات واألدعية، كما ُيجري السومريون الطقوس عىل رسم للشخص املعنّي )املسحور(، أو نقش يمّثل صورته، ثّم 

ُيلقى ذلك يف النار ليحرتق ويزول السحر. ويستخدمون الزيت النقي املقّدس وُيمسح به املرىض أو املسحورون، ويقوم التطهري بفعل 

السحر كذلك، فهو يؤدي دور الطب.

التطهري عند البابليني)72)

يقرتن التطهري باملاء الذي ُيعّد أصل الكون. ويتمّثل طقس التطهري بقيام الكاهن بغسل املذنب من أخطائه ومن األمراض التي 

ُتعّد من الذنوب، كما كان الكهنة)73) يقومون بغسل املريض باملاء لشفائه من ذنوبه.

طقسية التطهري عند الفراعنة)74)

املاء هو أساس طقس الطهارة ويرمز إىل اإلله "سوبك")75) التمساح، إذ كان يرشف عىل عملية التطهر، وكان الكهنة يغتسلون يف 

رين أجسادهم، ثّم يطوفون دوراًنا حول املعبد، مهرقني املاء ومشعلني البخور يف انتظار رشوق الشمس.  بحرية مقّدسة قبل الفجر مطهِّ

إليه ثيابه  وعندها تفتح أبواب املعبد أول لحظة الرشوق حيث ُيجرد تمثال اإلله من ثيابه، ويغسل باملياه الطاهرة الطقسية، ثّم تعاد 

املبهرجة حتى غروب الشمس، فيغلق املعبد وُتعاد الكّرة كل يوم كأداء طقيس لرؤية التطهر اإللهي لنهر النيل/ نهر الحياة.

التطهري عند اليونانيني

األخرية  املراحل  يف  الذنوب  من  "املخلص"  هو  املقدوين  اإلسكندر  َعّدوا  وعبادتها)76)،  القديمة  آللهتهم  اليونانيني  اعتناق  بعد 

لإلمرباطورية املقدونية، وظلوا عىل عبادتهم إللههم الشايف "إسكليبوس"، ليخلِّصهم من اآلالم الجسدية، وكانوا يقومون باحتفاالت 

طقسية مثل: قيامة اإلله امليت ليبحث يف أرسار املوت والتجدد، حيث يقوم املؤمن بعّدة تطهريات ليتمثل باإلله ويشرتك يف طبيعته 

اإللهية، وبحاالت انخطافية ملحبة اإلله والشعور بآالمه )الفلسفة الرواقية(. كما انترش بني العبادات اليونانية مفهوم الخطيئة، ومفهوم 

70 املرجع نفسه، ص 340 - 345.

71 ديورانت، ص 226 - 230.

72 حكمت بشري األسود، "قداسة املاء ورموزه يف حضارة بالد ما بني الرافدين"، أبو الصوف، شوهد يف 30 / 10 / 2016، يف:
http://bit.ly/2giW3V2

73 سرينج، ص 350.

74 "كهنة مرص القديمة املتطهرين"، املتحف املرصي، شوهد يف 31 / 10 / 2016، يف:
http://bit.ly/2geBuLz

75 عبد املنعم عبد العظيم، "التمساح سوبك.. إله فرعوين مقدس الجانب"، ميدل إيست أونالين، 4 / 11 / 2008، شوهد يف 31 / 10 / 2016، يف:
http://www.middle-east-online.com/?id=69405

76 إيمار وآخرون، تاريخ الحضارات العام، ج 1، ص 493 - 493.

http://godofmuseums.blogspot.qa/2013/01/blog-post_23.html
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الطهارة الجسدية التي يحصل عليها باالستحمام والصوم، والطهارة الروحية التي يقوم بها عرب الصالة، والطهارة األدبية التي تطهر 

الروح والنفس بالفضائل، إضافًة إىل التطهري بالنار)77) الذي يعني التطهر بإعادة صهر النفس بقهرها باملصاعب كعملية سبك الذهب.

التطهري عند الرومان)78)

الطقوَس بعض  الرومان  باملاء. وأعطى األباطرة  املذنبني  ر  التطهري، فيطهِّ الذي يقوم بطقسية  امللك  ابن  بالتطهري إىل  ُيعهد  كان 

الحياة العاطفية، بعد أن تزاحمت األديان الرشقية، لتطغى عىل عبادات اآللهة الرومانية، فانترشت أعمال التنجيم، وبلغ الهوس بالناس 

إىل حّد تصديق طوالع الغيب واملدهشات من معجزات وهمية. وقد أّدى إيمانهم بالقوى الطبيعية الخارقة إىل حركة شاملة من تبادل 

الطقوس والعبادات ومزج بعضها ببعض، فجرى توطني اإللهة "سيبيل" الفروجية األصل يف عهد اإلمرباطور "كلوديوس"، وجعلها 

رسميًة بإضافة عبادة الثالوث؛ إذ ُأضيف إىل اإللهة سيبيل ابنها وعشيقها "أتيس".

وكان الكهان يحتفلون بأعيادهم لهذه اآللهة، وبتقديم الطقوس إليها عالنيًة، فيطوفون بشوارع املدينة يف فصل الربيع ثالثة 

النادبني عليه، يحاولون تشويه أجسامهم  وللتذكري بقصة "أتيس" وندب  الصوم والتطهري.  عرش يوًما، وكان يسبق هذه الطقوس 

ذبح  االحتفال  ويرافق  املوت.  من  قيامته  عند  صاخبة  قهقهات  إىل  إضافًة  الجنائز،  موكب  خالل  شنيع،  نحٍو  عىل  جسمه  ه  ُشوِّ كما 

الثور، وذبيحة الكبش، وهما يرمزان إىل انتقال عنرص الحياة من الضحية إىل اإلنسان الذي ينضح بدمائهما كعربون لخلوده، ويرمز 

دالٍّ عىل خالص  الديني كرمز  ويقّدم هذا االحتفال  ثانية.  الخطيئة وتجدده  لتنقيته من  بوجوده يف حفرة؛ وذلك  القرب  دفنه يف  إىل 

حتى  املقدسة  املعبد  نريان  يلقمن  اللوايت  هّن  وكّن  األثيني،  للمعبد  خادماٍت  )العذارى()79)  الفستاليات  وكانت  وأرسته.  اإلمرباطور 

ال تنطفئ، وكّن يرمزن إىل الطهارة والقدسية؛ لذا يحرم تدنيسهّن للحفاظ عىل طهارة املعبد. وتتم عملية التطهري باملياه بجريانها عرب 

قنوات مائية منتظمة لتُمّر من أفواه األسود املنقوشة عىل إفريز املعابد الرومانية التي ترمز إىل الطهارة؛ إذ تتطهر املياه بحركة دورانها 

يت من الشوائب العالقة بها. كما جرى  لتصل إىل األسود املنحوتة الرابضة عىل رأس الينابيع بعد أن تكون قد اكتملت دورتها وُصفِّ

فرض الوضوء والتطهريات )كاالستحمام يف الشتاء يف نهر التيرب( من أجل استعادة النقاوة والطهارة، وهذا املوروث إغريقي - يوناين.

التطهري عند الصينيني)80)

ا عند والدته  ر باملاء رشًّ كانت والدة بوذا )القرن السادس ق.م( مع الهالة التي تحيط برأسه داللًة عىل األلوهية والقدسية. لذا، ُطهِّ

تبشريًا بمعرفته التنوير، وقد ُمثِّلت هذه امليثولوجيا عىل جدارية معبد تعود إىل القرن السابع امليالدي. وكانت النار، وهي من عنرص اليانغ، 

ا، ورمزًا للشتاء. وكان ُيفرض عىل العذارى الطهارة قبل زرع األرز حتى ال يموت الزرع)81). رمزًا للتطهر. وكان املاء رمزًا أنثويًّ

التطهري عند الُفرس)82)

بداية  واملياه هي سبب  والتجدد.  والخلود  البعث  إىل  يرمز  فهو  لذا،  مياه.  بالقرب من جدول  ُولد  "ميرثا"  اإلله  أّن  الُفرس  يعتقد 

أحداث الكون ونهايتها، وهي ترمز إىل الطهارة والعقاب. وُيذكر أّن اإلله "أهريمان")83) غضب من الفساد الذي يعّم العالم، فعاقب 

77 هريقليطس، جدل الحب والحرب، ترجمة عبد املنعم مجاهد )بريوت: دار التنوير للنرش، 1983(، ص 73 - 75.

78 سرينج، ص 51 - 53.

79 إيمار وآخرون، تاريخ الحضارات العام: روما وإمرباطوريتها، ج 2، ص 203 - 205.

80 A Selection of Early Chinese Bronzes-Eskenazi (Eskenazi: London, 2006), pp. 20 - 22.

81 سرينج، ص 359.

82 دوران، ص 207.

83 لويد، ص 43.
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بزوغ  عند  النهر  بمياه  االستحمام  ُيلزمهم  دينًيا  طقًسا  أصبحت  التي  باملياه  وأغرقهم  وفساِدهم،  ذنوبهم  من  التطّهَر  بإلزامهم  البرش 

الشمس وغروبها.

2. التطهري يف األديان الساموية

التطهري عند اليهود

يجري التعميد يف اليهودية بالغسل سبع مرات، ويف كل مرة ُتؤّدى صالة خاصة. وهكذا، أصبح املاء رمزًا مقدًسا للطهارة والتطهري 

يتخذه  قوارير من ذهب، كما  باملاء، مستعملني  أيام غسوالت  املظال")84) ويجرون خالل سبعة  دونه يف "عيد  اليهود، فهم يمجِّ عند 

املاسونيون رمزًا للتطهري يف شعائرهم، إذ تغّطس أيدي املرّشح يف املاء، ويرتبط ذلك برمزية اإلناء يف الطني. لذا، عىل اليهودي عبور البحر 

األحمر ليتطهر أو يتعمد من عبودية الخطيئة يف الخروج. وُتعّد صورة النبع التعميدي رمًزا للشعب اليهودي لَعتِقه من الرّق املرصي.

ӵӵ .(85(وُيمأل املاء من بحر القلزم إلعداد الطقوس الدينية، قبل تقدمة الذبيحة للتطهر، ويغرف منه الكهنة ويغتسلون قبل تأدية الطقوس

يقول داود لـيهوه: "ألّن عندك ينبوع الحياة بنورك نرى نورًا" )مزمور 36: 9(. وكانت اآلبار ترمز إىل الرشيعة". وكذلك كانت الغيمة)86) 

مصدر املاء ورمزًا للطهارة؛ ألنها ظللت موىس عىل جبل سيناء، لذلك اُتخذت رمزًا عند اليهود لتعميدهم وطهارتهم.

التطهري عند املسيحيني)87)

املولود املسيحي عند والدته  التطهري والتعميد، ويطهر  الحياة األبدي وهو مبدأ  التي تمثِّل ماء  الحياة إىل األناجيل  ينبوع  يرمز 

ويغّطس باملاء ثالث مرات. وُيعّد التعميد هو التكريس الذي يسبقه إعداد من الرتشيح ليمسح ويصبح مسيحًيا. وتدوم حفلة التعميد كل 

ليلة السبت املقدس إىل أحد الفصح.

التعميد عند املسيحيني)88)

جاء يف إنجيل يوحنا أّن املسيح عّلم تالميذه التطهر؛ وذلك كما ييل:

"قام عن العشاء، وخلع ثيابه، وأخذ منشفًة واتزر بها، ثم صّب ماًء يف مغسل، وابتدأ يغسل أرجل التالميذ ويمسحها باملنشفة التي 

كان متزرًا بها. فجاء إىل سمعان بطرس. فقال له ذاك: "يا سيد، أنت تغسل رجيل!" أجاب يسوع وقال له: "لست تعلم أنت اآلن ما أنا 

أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد". قال له بطرس: "لن تغسل رجيل أبًدا!" أجابه يسوع: "إْن كنت ال أغسلك فليس لك معي نصيب". 

قال له سمعان بطرس: "يا سيد، ليس رجيل فقط بل أيًضا يدي ورأيس". قال له يسوع: "الذي قد اغتسل ليس له حاجة إال إىل غسل 

رجليه، بل هو طاهر كله. وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم". ألنه عرف مسلَِّمُه، لذلك قال: "لستم كّلكم طاهرين". فلما كان قد غسل 

أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيًضا، قال لهم: "أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلًما سّيًدا، وحسًنا تقولون، أليّن أنا كذلك. فإْن 

84 ديب، ص 31 - 33.

85 بابلون، ص 180 - 184.

86 Jerzy Szablowski, Arrasy wawelskie (Warszawa: Arcady, 1994), p. 137.

87 دوران، ص 204 - 206.

ون يوم األحد قديًما أسماء مختلفًة منها "أحد املستحقني"، ألنهم عرفوا الدين املسيحي وأرادوا اعتناقه، فكانوا يذهبون ويطلبون التنصري يوم  88 كان طالب العماد يسمُّ

سبت النور "سبت لعازر"، طبًقا الصطالحات الكنيسة يف أول عهدها. وكانوا يسّمونه كذلك "أحد غسل الرأس"، وهي عادة متبعة يف زمانهم، إشارًة إىل التطهري، واستعداًدا 

للتنصري، كما كانوا يسّمون أحد األغصان، أحد السعف، "أحد أوصّنا" )هوشعنا(.

http://www.google.com.lb/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jerzy+Szablowski%22
https://books.google.com/books?id=dTowAQAAIAAJ&hl=en&source=gbs_navlinks_s
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كنت وأنا السيد واملعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، أليّن أعطيتكم مثااًل، حتى كما صنعت 

أنا بكم تصنعون أنتم أيًضا. الحقَّ الحقَّ أقول لكم: إّنه ليس عبد أعظم من سيده، وال رسول أعظم من مرسله. إْن علمتم هذا فطوباكم 

إْن عملتموه" )يوحنا، الفصل 13: 4 - 16(.

د املسيح. د الناس يف نهر األردن وقد عمَّ وكان يوحنا املعمدان يعمِّ

غسل األيدي)89)

يقوم الكاهن بعد ذلك بغسل يديه ثالث مرات، وهو يقول:

يف املرة األوىل: "تنضح عيلَّ بزوفاك فأطهر تغسلني فأبيض أكرث من الثلج" )مزمور 51: 9(.

يف املرة الثانية: "تسمعني رسورًا وفرًحا فتبتهج عظامي املتواضعة" )مزمور 51: 8(.

يف املرة الثالثة: "أغسل يديَّ بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب ليك أسمع صوت تسبيحك" )مزمور 25: 6 - 7(.

هذه الغسالت ليست لنظافة األيدي، وإنما هي لتذّكر الكاهن بالنقاوة الداخلية والطهارة من الخطيئة؛ وذلك ألّن اليدين تشريان 

يف أغلب األحيان إىل عمل اإلنسان.

التطهري عند املسلمني

املاء رمز الطهارة)90)، وهو يؤكد الغسل الشعائري الذي يجريه املؤمنون قبل الصلوات الخمس اليومية )الوضوء(. فالصالة هي 

كنبع املاء املقدس العذب، وهو أمٌر مشرتك يف البلدان اإلسالمية. وتقيم الجوامع أمامها مناهل أو برًكا خاصة بالوضوء قبل الصالة.

كما تنترش مناهل مياه للرشب لكل عابر سبيل يف كل أرجاء البالد اإلسالمية)91)، وعملية التطهري يف اإلسالم هي لتطهري اإلنسان 

ُيَسبُِّح  ِإالَّ  ٍء  ِمْن يَشْ َوِإْن  ِفيِهنَّ  َوَمْن  َواأْلَْرُض  ْبُع  َماَواُت السَّ َلُه السَّ الله ﴿ُتَسبُِّح  من النجاسة؛ ألّن أعضاء جسد اإلنسان الطاهر تسّبح 

ِبَحْمِدِه َوَلِكْن اَل َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا﴾ )اإلرساء: 44(.

والتطهر هو رفع النجاسة، ويتّم، بحسب اإلسالم، بذكر اسم الله، وبالتغطيس يف املياه الجارية الطاهرة سبع مرات. وميزة اإلسالم التبسيط، 

فاألمور بالنّيات؛ إذ يمكن ملء وعاء وإفراغه عىل الجسد، بعد ذكر اسم الله عىل املاء. ومن املهم معرفة أّن أّي يشء ال يحّل عليه اسم الله يسكنه 

َبَعَك ِمَن اْلَغاِويَن﴾ )الحجر: 42(، واآلية ﴿إَِنُّه َلْيَس َلُه  الشيطان. ويتضح ذلك من خالل اآلية: ﴿ِإَنّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن ِإاَلّ َمِن اَتّ

َياِطنَي َعىَل اْلَكاِفِريَن َتُؤزُُّهْم َأزًّا﴾ )مريم: 83(. ُلوَن﴾ )النحل: 99(، واآلية ﴿َأَلْم َتَر أََنّا َأرَْسْلَنا الَشّ ُسْلَطاٌن َعىَل اَلِّذيَن آَمُنوا َوَعىَل َرِبِّهْم َيَتوََكّ

نالحظ أّن هناك طقوًسا مشرتكًة تسبق التطهري باملاء)92)، وطقوًسا بعد عملية التطهري أو التعميد، سواء كان ذلك عند الحضارات القديمة أو 

عند األديان السماوية، وكذلك األمر من ناحية طقوس الصوم أو الصالة أو الرتاتيل أو عملية الغسل وحركاتها. والغاية من ذلك كّله هي الطهارة؛ 

89 "طقس القداس اإللهي )علم الالهوت الطقيس("، تكال، شوهد يف 31 / 10 / 2016، يف:
http://bit.ly/2fPLHhg

90 Bernard O'Kane, The Iconography of Islamic Art: Studies in Honour of Robert Hillenbrand (Scotland: Edinburgh University Press, 2007), 
pp. 28 - 200.

91 سرينج، ص 351.

92 الدملوجي، ص 656 - 658.

http://st-takla.org/
http://bit.ly/2fPLHhg
https://edinburghuniversitypress.com/bernard-o-kane.html
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، بسبب الصيد، أو الزراعة، أو الصناعة، وغري ذلك من األعمال؛ إذ يقابلها تنقية الروح من األخطاء  أي نظافة الجسد مّما علق به بعد يوم عمٍل شاقٍّ

التي يرتكبها املرء يف حياته. لذا، عليه أن يقوم بعملية التطهري والصوم ليشعر بالرضا، وحتى ترىض عنه آلهته أو رّبه من أجل تحقيق أمنياته.

طقسية الطواف

1. الطواف يف الحضارات القدمية

الطواف)93) يف بالد ما بني النهرين

كان هذا الطقس عبارة عن تطواف تواكبه التماثيل اإللهية املحّملة عىل املحمالت يف األعياد. وساد االعتقاد أّن هذه الطقوس 

اليومية من صلوات وذبائح تزيد األعمار وتطيل الحياة، وأّن الصالة تطّهر من اإلثم. وكان ُيرمز إىل الطواف بالدوالب)94)؛ يقوم اإلله 

"شمش" ببدء دورانه، معلًنا بداية السنة، ويقوم الكهنة ببدء التطواف حوله.

الطواف عند العرب)95)

الجاهلية.  يف  تمارس  كانت  قديمة  عادة  وهي  واملروة.  الصفا  بني  الهرولة،  أو  بالسعي،  بالبيت(  )الطواف  العمرة  شعائر  تكون 

وكان الطواف حول األصنام واألوثان يقرتن بالرقص والتصفيق والصفري والتلبية، كما اتخذ العرب مع عبادتهم للكعبة بيوت "شمس 

طاغوت"، وهي بيوت خاصة باألصنام ومعّظمة كاألصنام، ولكل منها "سادن" و"حجاب"، وكان املؤمنون بها يهدون إليها ويطوفون 

حولها كما يهدون إىل الكعبة ويطوفون حولها.

الطواف عند الفراعنة)96)

كان الفرعون يقلَّد التاج األبيض الجنويب والتاج األحمر الشمايل، ثّم "البشنت" الذي يجمع بينهما، ويجلس عىل العرش فوق 

الربدي واللوتس، ثّم يدور حول الجدار األبيض داللًة عىل توّليه أمر الدفاع عن مرص، أسوًة بالشمس التي تدور حول األرض. وبهذا 

إىل  الرامز  الذهبي  وحوروس  والتاجان،  ورع  رع،  حوروس  هي:  األلقاب  وهذه  مليك.  بمرسوم  خمسًة)97)  ألقاًبا  الفرعون  امللك  يحمل 

الشمس "رع" ملك القصبة، والنحلة رمز مرص العليا ومرص السفىل، وابن رع)98).

الطواف عند اليونان)99)

ُشهر عيد أثينا الكبري باسم "باناثينا"، وهو يوّحد األثينيِّني سياسًيا، ويذّكر بتأسيس املدينة، ويرمز إىل إلهة مدينة "أثينا"، ومعناها 

"العذراء" التي تقام لها احتفاالت سنوية، إضافًة إىل احتفال خاص بها كل أربع سنوات، وضع برنامجه سولون )نحو 640 - 550 ق.م( 

93 Eric H. Cline & Mark W. Graham, Ancient Empires: From Mesopotamia to the Rise of Islam (London: Cambridge University press, 2011), 
pp. 125 - 135.

94 Anne-Marie Christin, L'image écrite ou la déraison graphique (Paris: Flammarion, 2001), p. 25.

95 الدملوجي، ص 260 - 261.

96 إيمار وآخرون، تاريخ الحضارات العام، ج 1، ص 57.

97 Spiser Cathie, Les Noms Du Pharaon: Comme Etres Autonomes Au Nouvel Empire (Switzerland: Academic press Fribourg, 2000), pp. 33 - 36.

98 سرينج، ص 350 - 355.

99 “The Rite of Circumambulation,” sacred-texts, accessed on 31 / 10 / 2016, at: http://bit.ly/2fnvMmq

https://www.amazon.fr/Anne-Marie-Christin/e/B004N2SLWA/ref=dp_byline_cont_book_1
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وبيسرتوس يف الربع األول من القرن السادس قبل امليالد. ويستمر االحتفال تسعة أيام تتخلله مباريات فنية مختلفة يف املوسيقى والغناء، 

ومباريات رياضية فردية وجماعية يف ألعاب القوى والخّفة، والسباق بالجياد والفروسية، والرقص باألسلحة، والسباق باملشاعل، وُيعطى 

الفائزون جوائز وقوارير مألى من زيت زيتون اآللهة، وهي القوارير الباناثينية املعروفة.

العيد، فيقام  اليوم األخري من هذا  أّما يف  القرن السادس قبل امليالد.  بيبلوس يف منتصف  التطواف لآللهة "أثينا" يف  كان يقام 

تطواف طويل تسري يف صدارته الشخصيات الرسمية ويشرتك فيه املقيمون األجانب أنفُسهم، وهو ينطلق من شمايل غريب املدينة نحو 

معابد القلعة، مصطحًبا معه الذبائح والقرابني. وبني القرابني قطعة فاخرة هي الـ "بيلوس" املعّدة لتمثال "أثينا" تحيكها وتطرزها طوال 

أربع سنوات فتيات العائالت الكربى، وفًقا لقواعد ُتقّرها السلطات، وهي تدور "حول رصاع أثينا ضّد الجبابرة". ويكون هذا التطواف 

مع هذا التقديم إكراًما ُيؤّدى إىل اآللهة البوليسية األوىل للمدينة كّلها "كعرفان الجميل واألمل" ويشمل تطواف عيد اآللهة أربعمئة 

د أثينا كّلها بعبادة آلهتها. شخص ومئتي حيوان. وبهذا العيد، كان "البوليس" )إدارة الحكم( يوحِّ

وكان يتّم الطواف ثالث مرات، بدًءا من اليمني يف املياه، مع رّش املاء باستخدام غصن الزيتون للتطهري، أو حول املذبح حيث 

يستخدم الكاهن غصن الزيتون ممسًكا به يف يده اليمنى يف عملية رّش املاء لتطهري املذبح، ويرافق ذلك ترنيمة مثل الصالة لآللهة 

لقبول عملية التطهري، وقد أخذ الرومان عنهم هذا الطقس.

الطواف عند الرومان)100)

ُأخذ طقس الطواف عند الرومان عن اليونانيني، بما يف ذلك آلهتهم مع تغيري بعض أسمائها. ويرمز اإلله "مارس" إىل إله الجيش 

والحرب. وكانت تقام له احتفاالت "التطهري" بتطواف دائري تتبعه ذبيحة كربى، مع ارتباط ذلك بالصلوات واألدعية، لتمنع األمراض 

املنظورة وغري املنظورة وتطردها وتبعدها، وكذلك األمر بالنسبة إىل الجدب والتخريب والكوارث وآفات الفلك، فضال عن الطلبات التي 

ال تنتهي، والتي تؤّمن سعادة املؤمنني.

الطواف عند الصينيني)101)

تتوسط أمالك اإلمرباطور، أو العاهل، يف املدى األضالع األربعة لحدود الكون واألرض، ويحتفظ امللك وحده بوسط املدى وقوته 

ليقدموا  املدى،  وسط  يف  العاصمة  إىل  سنة  كل  املدى  جوانب  عىل  التي  واألجزاء  املقاطعات  رؤساء  يأيت  ثّم  محددة،  طقوس  بموجب 

لإلمرباطور تقارير عن أمور والياتهم، حيث يطوف عليهم بخطة نظام الشمس )رشًقا، وجنوًبا، وغرًبا، وشمااًل(، ويتوقف يف كل جزء 

بحسب أحد فصول السنة املختص بكل ضلع.

الطواف عند الهنود)102)

يف العقيدة الفيدية يبدأ الطواف حول املعبد بإشارة من اليد اليمنى التي ترمز إىل تحكم املؤمنني ببدء طوافهم، وذلك بموازاة يدهم 

اليمنى يف املعبد، أي يف اتجاه الساعة، حيث تبدأ الشمس دورانها حول األرض، وكذلك األمر يف الطقوس البوذية؛ إذ يجري الطواف 

100 Ibid.

101 David N. Keigthley, Sources of Shang History: The Oracle-Bone Inscription of Bronze Age China (Berkeley: University of California 
Press, 1978), pp. 83 - 85.

102 عكاشة، ص 95 - 97.
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حول معبَدي "الستوبة" و"داغويا". ومن جهة أخرى، يعتقد الهنود أّن اليد اليمنى يف اتجاه عقارب الساعة هي عالمة للسعادة، وهي 

لولبية بوق اإلله فيشنو؛ لذا يطوفون حول النار املقدسة ُممسكني شعلة النار باليد اليرسى.

2. الطواف يف األديان الساموية

الطواف يف املسيحية

ُيرمز إىل املسيحية)103)، يف إجمال، بالشجرة؛ من جهة انتشارها ونمّوها كأوراق الشجر. فهي غرسة تنبت، وتربعم، وتزهر، وتعود 

لتمّر بدورية فصلية سنوية مدى الحياة، هي شجرة أشعيا أو "عقدة أشعيا"، وهي رمزية عمودية ترتقي من األرض نحو السماء. وترمز 

الشجرة إىل الخشب الذي ُصنع منه الصليب، ليتحول إىل رمزية خشبية كونية. وتحمل األغصان رمزًا يف أحد الشعانني)104)، ويطوفون 

بها يف عيد العنرصة "غرغانتيا". وتمثل األيقونات "غرغانتيا"، وتمثِّل كذلك "سان كريستوف".

يجري الطواف بالبيعة بطريقة رمزية تذكارًا لدخول السيد املسيح االحتفايل إىل أورشليم، بالّنظر إىل أّن املسيح غادر "بيت عنيا" 

يف فلسطني قبل الفصح بستة أيام وسار إىل الهيكل، فكان الجمع الغفري من الشعب يفرشون ثيابهم أمامه، وآخرون يقطعون أغصان 

الشجر ويطرحونها يف طريقه؛ احتفاًء به، وهم يرصخون: هوشعنا البن داود مبارك اآليت باسم الرب هوشعنا يف األعايل )متى، الفصل 

.)9 - 8 :21

طقوس االحتفال بـ "عيد السيدة العذراء")105)

ُيعّد عيد انتقال السيدة العذراء واحًدا من أهّم األعياد التي تحتفل بها الكنيسة األرثوذكسية. ويعود هذا االحتفال إىل فرتة املسيحية 

األوىل تذكارًا لصعود السيدة العذراء إىل السماء بعد رقادها. وُيسبق االحتفال بالعيد صوم عن تناول اللحوم والبيض والسمن طوال خمسة 

أيام، مع االقتصار عىل الخرضاوات والزيوت. يبدأ االحتفال من يوم العارش من آب/ أغسطس حتى الخامس عرش منه، ومن ثّم يقام 

قداس احتفايل لييّل يوم الرابع عرش. ويبدأ االحتفال بطواف الرهبان والقساوسة مع جموع املؤمنني حاملني تمثال السيدة العذراء عىل 

أكتافهم يف شوارع املدينة، وصواًل إىل كنيسة السيدة العذراء، وإقامة قداس يف صباح اليوم التايل. ويف نهاية االحتفال تقام موائد يقدم 

عليها املؤمنون ما ذبحوه من األضاحي، ثّم يتّم طبخها، لُتقّدم يف مائدة جماعية لكل من يزور الكنيسة. أّما اليوم، فقد اقترصت عىل 

بعض الحلويات واملأكوالت كنوع من التقديمات.

الطواف يف اإلسالم )الشعائر الدينية(

ُيعّد الطواف من أهّم الفروض اإلسالمية. ومن مناسك الحج والعمرة الوقوف بمزدلفة، والطواف حول الكعبة والتلبية، والسعي 

بني الصفا واملروة، وذبح األضحية، وتقصري الشعر. وقد كان الحج أقدم شعائر العرب الدينية؛ إذ بدأ مع أول بناء للكعبة فكانوا يحجون 

ي "الكعبة الرشيفة" يف الفرتة اإلسالمية، وأصبحت الكعبة مقرًا دائًما لهم للعبادة والصالة، والزيارة  إىل "بيت الله الحرام" الذي ُسمِّ

أشهر  يف  إسالميٍّ  محجٍّ  إىل  سنة  كل  يف  لتتحول  لإلسالم،  مقصًدا  أصنامها،  هْدم  بعد  وأصبحت،  والتنسك.  للتعبد  وهدًفا  والتجارة، 

103 Anderson, pp. 280 - 300.

104 كلمة عربانية من "هوشعنا" أوصنا. معناها "يا رب خلص"، ومنها ُأخذت كلمة "أوصنا" اليونانية التي ترتلها الكنيسة يف هذا العيد الذي يأيت قبل الفصح بأسبوع، وهو 

األحد األخري من الصوم واليوم األول من أسبوع اآلالم، وفيه يبارك الكاهن أغصان الشجر من الزيتون وسعف النخيل )متى، الفصل 21: 9(.

105 إدمون إسحق، "طائفة الرسيان األرثوذكس.. تحتفل بعيد انتقال السيدة 'العذراء'"، إسرييا، 16 / 8 / 2010 شوهد يف 27 / 7 / 2016، يف:
http://bit.ly/2g1sruB
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ُمحددة، هي: شوال، وذو القعدة، واأليام العرشة األوىل من ذي الحجة، ألداء فريضة الحج، وزيارة الكعبة، وما يتبع ذلك من شعائر 

دينية إسالمية بعد أن ُهدمت األصنام. وأصبح الطواف يتّم حول الكعبة سبع مرات)106).

طقسية القرابني والنذور للميت والبعث

طقسية البعث بعد املوت يف بالد ما بني النهرين

ُوجد يف قبور "أور")107) التي يرجع تاريخها إىل ثالثة آالف سنة قبل امليالد أدوات إىل جانب امليت، ُتستعمل عادًة يف الحياة الدنيا 

)اآلالت الثمينة التي يستعملها العظماء(، من عجالت وأسلحة وخناجر وخوذ، وجميعها كانت من الفضة والذهب. كما ُوجدت زنانري 

من الفضة وأواين طعام من الذهب، ومعّدات تزيني وترّبج وحيل، وآالت موسيقية، إضافًة إىل جثث الجواري والحيوانات والخدم الذين 

يشّكلون حاشية امللك "الرجل العظيم" أثناء حياته مع أدواتهم. فهم يدفنون معه أحياًء ليخدموه يف الحياة الثانية.

ال يصبح امليت إلًها كما هو الشأن يف حضارة مرص، وكانت هذه البدعة نادرًة يف حضارة بالد الرافدين، وإنما يجب أن يكون للملك 

م وجبات الطعام للميت، ثّم تهبط الروح نحو األرض الكبرية السفىل تحت  ابن يقوم بتقديم القرابني إليه، ويسّمى "غريق املاء" ومنظِّ

املتتابعة،  السبعة  السبعة لألسوار  لتجتاز األبواب  أثوابها  نْزع  السفىل وكيفية  أبًدا، كنزول "عشتار" إىل األرض  األعماق وال تعود منها 

الذبائح الحيوانية؛ كالخرفان التي أصبحت بدياًل من القرابني البرشية عىل طاولة مقدسة أمام الصنم  وُتقّدم القرابني لآللهة)108) من 

اإللهي، وسط "األزاهري" وأدخنة البخور والروائح العطرية، ويكون لذلك أوقات خاصة. وهذا األمر مشابه لطقوس التقديم عند اليهود.

قربان انتقال الروح إىل السامء عند الُفرس)109)

هي  والوليمة  السماء.  إىل  العمودي  صعودها  قبل  الشمس  مع  "ميرثا"  لوليمة  شعائرية  ذكرى  إىل  امليرثية  باألرسار  الوالئم  ترمز 

أربعة أرغفة من الخبز )أو طالئم الخبز(، وهي مدّورة وعليها نقش للصليب املرتبطة عبادته بالشمس، ويتناولها أتباع الديانة امليرثية 

املوت،  بعد  لخلودهم  كرمز  الجبني(  )عىل  بالصليب  املؤمنني  وشموا  كما  للروح،  والخلود  للنفس،  والحكمة  للجسم،  القوة  لتعطيهم 

بخاصة املتدينني بالديانة امليرثية.

نالحظ تشابًها يف رمزية الوالئم والقربان عند امليرثية مع القربان والعشاء الرّسي عند الطائفة املسيحية، وهو ما يدلنا عىل أّن فعالية 

أنها  إىل  إضافًة  والهدف،  املعنى  يف  االختالف  بعض  مع  السماوية  األديان  ورافقت  ورمزيتها  وشكليتها  بمظاهرها  استمرت  الطقوس 

ما زالت قائمًة حتى يومنا هذا.

106 الدملوجي، ص 260.

107 املرجع نفسه، ص 202 - 206.

108 سالمة رسكيس، األرخيولوجيا: منهجيات – مراحل - إشكاليات )بريوت: دائرة منشورات الجامعة اللبنانية، 2003(، ص 135.

109 سرينج، ص 399.
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القرابني والنذور عند اليونانيني)110)

كانت تمارس الوالئم الجنائزية عند اليونانيني اإلغريق ما بني القرنني السادس والسابع قبل امليالد، عىل املدافن، فيفرطون يف 

رشب النبيذ. وبعد ذلك يبدؤون رحلة البحث عن الخلود باستحضار أرواح املوىت؛ ملعرفة كيفية حسابهم يف الحياة اآلخرة تحت األرض، 

وكانوا يقيمون لها أعياًدا ُعرفت بأعياد دونيسيوس يف معبد اآللهة "أوروفيوس" وُعرفت باحتفالية "عالم األرسار" أو "يوم األرسار" 

لالطمئنان إىل الحياة الثانية بعد املوت.

القرابني والنذور عند الرومان)111)

واألعياد  املقّدسة  والوالئم  الذبائح  عىل  ويرشف  الدينية،  الصالحيات  عىل  يحافظ  الذبائح"  "ملك  الفردي  الكهنوت  استمر 

إلًها عظيًما )جوبيتري، ومارس،  كَدور تمثييل. ويوجد نحو خمسة عرش كاهًنا خاًصا؛ أي إنه لكل إله كاهن تقريًبا، يخدم ثالثة منهم 

ا كأول تقييد قديًما؛  وكويرينوس(، وأحاط دياليس  كاهن جوبيرت، بأمجاد عظيمة وُأخضع هو وزوجته الكاهنة ملراسم عبادية ملزمة جدًّ

ب الكرمة، ويستهلك رشاًبا أو طحيًنا مختمرًا، ويرتدي مالبس كتانيًة، وال يرتدي أّي نوع من  منها أّن عليه أن يلبس الجلباب، ويشذِّ

القماش يقتيض عقدًة أو حلقًة، وال يلمس حصاًنا أو يمتطيه، وال يرى سالًحا أو ميًتا، وهي من أهّم املحّرمات؛ ليكون كاهًنا، وليحّق له 

تقديم الذبيحة اإللهية. وكان صاحب البيت يقّدم ذبيحًة من النبيذ يرميها يف املدفأة، وكانت أمعاء الشاة أو الخروف أو الثور ُتقّدم وُتحرق 

كذبيحة للمعبد يف األعياد واملناسبات.

طقوس امليت والنذور عند الفينيقيني)112)

بالذرية  عليهم  ليمّن  همون"،  "بعل  اإلله  إىل  كذبيحة  خلقًيا  واملشوهني  املرىض  أطفالهم  أحد  من  البرشية  الذبائح  ُتقّدم  كانت 

السليمة الخالية من التشوهات؛ إذ يجعلون الطفل امليؤوس من شفائه قرباًنا بني يدي تمثال اإلله "ملقارت" الربونزي املنبسط بانحناء 

نحو األرض؛ وذلك أّن الطفل املولود بعاهة ينحدر من بني يديه ليهوي يف أتوٍن من نار متقدة يرتفع لهيبها عالًيا.

طقوس األموات والنذور عند الفراعنة)113)

كان الجعران)114) )الخنفساء السوداء( من أهّم الرموز املرافقة للميت كتعويذة؛ ألنه يرمز إىل البعث والحياة بعد املوت، وقد نقش 

)الروح(  "البا"  تفارق  إذ  املوت)115)؛  بعد  ثانية  توجد حياة  أّنه  يعتقدون  الكريمة. وكان املرصيون  والفريوز وبعض األحجار  العقيق  عىل 

نة لحفظ جسده من الّتلف، وكانت أحشاؤه توضع يف أوعية حورس الخاصة، وكانت  "الكا" )الجسد(. لذا، كان امليت ُيحّنط بطريقة معيَّ

ُتقّدم له أوعية الطعام كل يوم، ثّم توضع إىل جانبه جميع أغراضه الخاصة إىل حني عودته يك يستعملها.

110 إيمار وآخرون، تاريخ الحضارات العام، ج 1، ص 297.

111 "الدين يف روما القديمة"، املعرفة، شوهد يف 1 / 11 / 2016، يف:
http://bit.ly/2gac9lx

112 الدملوجي، ص 62.

113 Christine, p. 62.

114 طه باقر، مقدمة يف تاريخ الحضارات القديمة، ج 2، ط 2 )بغداد: دار الوراق للنرش، 2006(، ص 160.

115 إيمار وآخرون، تاريخ الحضارات العام، ج 1، ص 24 - 28.
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طقوس األموات عند الصينيني)116)

يعتقد الصينيون أّن لكل إنسان عدة أنفس يف الوقت ذاته، وأّن إحداها تنفصل عن الجسد فورًا عند املوت، وهي )الهون(، وأّن 

العليا، فُتسّمى  النفس  أّما  طريقها مملوءة من األخطار قبل أن تصل إىل السماء حتى تأخذ مكاًنا يليق بها كما هو الشأن يف الحياة. 

الـ "بو"، وهي تظّل مع الجثة، وُتقّدم إليها الفروض والقرابني وتتحول إىل شيطان )كوي(، ليعود ويزرع الرعب يف حياة أرسة امليت، 

وإن ظلت الـ "بو" تحيا يف العالم الجويف. يف حني تحيا كل من األنفس الـ "هو" والـ "بو" يف عاملها الخاص حياة اإلنسان نفِسه وهو 

حّي. وبعد ثالث سنوات من انتهاء فرتة الحزن، ُتقّدم إىل امليت لوحة من خشب الكستناء ليصبح حامَي األرسة؛ وذلك بعد تقديم األرسة 

الفروض الدائمة إليه.

وكانت طقوس امليت)117) ُتجرى بأْن يضع الصينيون حجرًا كريًما من اليشب األخرض )الجاد( عىل كل نوافذ حجرة امليت الذي 

أوالد  أّما  أبيض.  لباًسا  يرتدون  املحزونون  وكان  اسمه.  عليه  ُيكتب  يب"،  "منغ  ُيسّمى  حريرًيا  ثوًبا  وُيلبسونه  النبالء،  طبقة  من  يكون 

امليت، فيحملون عًصا، رمزًا لحزنهم وحدادهم، وُيدفن مع امليت أشخاص ليخدموه إىل جانب أسلحته وخدمه. وأّما األموات من طبقة 

الفالحني أو الفقراء، فُتدفن معهم دًمى من القش أو الخشب. وبعد الدفن تقام مأدبة طقسية، وُتقّدم القرابني. وكان الجعران من حجر 

الجاد األخرض يوضع يف فم امليت لريمز إىل البعث وانتقال الروح إىل جسد طفل آخر بعد اجتيازها مراحل املوت الكربى.

الطقوس والقرابني عند اليابانيني)118)

ُتسّمى آلهتهم "كامي"، وقد ُشّيدت لها معابد مسقوفة، وُقدمت إليها القرابني الرمزية كاألحصنة واألبقار البيضاء، ونسيج الكتان، 

والقّنب، لتجعل حياتهم األخرى سعيدًة.

طقوس املوت والنذور يف الهند)119)

الكهنة  بها  والعادية. ويقوم  املقّدسة  الوصل بني اإلنسان واإلله، وبني األمور  ُتثبت صلة  التي  "الذبيحة اإللهية"  تقديم  أهمها 

الجديدة،  السنة  وبْدء  الهالل  ظهور  بمناسبة  الطقوس  هذه  وُتقّدم  املقدسة،  البيضاء  الثريان  من  أنواع  عدة  معهم  يصطحبون  الذين 

الطقوس متمّثل بطقس  افتداًء لحياة رجٍل. وأهّم هذه  الزراعية(، إضافًة إىل طقس تقديم "التيس"  البواكري  وموسم الحصاد )جني 

التتويج  وهو  سبوتا"  و"الراج  "الشمس"،  إىل  ترمز  التي  العربات  كسباق  "الفاجبيا"،  وأشهرها  أيام،  عدة  الطقوس  وتدوم  "السوما". 

املليك؛ إذ يتوىّل الكهنة وممثلو الشعب إجالس امللك عىل العرش. أّما "اإلسغميدها" )ذبيحة الحصان(، فهي ُتثبت قّوة امللك، وتعطيه 

العظمة والسيادة املطلقة. وأّما طقس بناء هيكل النار، فكان يجري بتقديمات برشية، لكّنها يف ما بعد أصبحت رمزيًة، وصارت بمنزلة 

تقديمات من الهدايا الثمينة.

وأّما طقس الجنازة عند انتهاء الحياة، فيكون بتزيني امليت وإقامة موكب له إلحراق جثته. وُيحمل عىل األكّف، أو عىل عربة ُيشّد 

إليها غصن شجرة ليمحَو آثار أقدام األقرباء الذين يحملونه، ثّم يوضع امليت فوق لوحة من الحطب، وتجلس زوجته بقربه ليتّم إحراقها 

116 دوران، ص 290.

117 املرجع نفسه، ص 294 - 295.

118 Michiko Ishigami-Iagolniser, Les Hyakumanto dharani et les débuts de la Xylographie au Japon, VIII-XIII Siècles (Bordeaux: Société 
des bibliophiles de Guyenne, 1996), p. 129.

119 إيمار وآخرون: تاريخ الحضارات العام، ج 1 ص، 564.
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معه وهي عىل قيد الحياة. لكّن هذه العادة أُبطلت، وأصبح ال ُيرفق مع امليت أثناء الحرق إاّل ما تّيرس من مقنياته الخاصة؛ مثل قوس 

مكسور بالنسبة إىل أحد أفراد "الكسرتيا"، وأدوات عبادة إْن كان من "الربَْهما"، ويحرقون معه "تيًسا"، أو يضحون ببقرة. وتدوم فرتة 

الحداد خالل الصوم والطهارة والزهد، فيطمرون رفاته املحروق باألتربة، ويقام بناء حجري عليه للذكرى، ويكون اللون األسود لوًنا 

للحداد والحزن، وتتبع ذلك طقوس احتفالية.

وللهنود عقيدة ُتعرف بـ "السمسارا" )التقمص( بعد إصالح بوذا لألوبانيشاد)120). فكلُّ كائٍن يشعر باملوت واأللم. لذا، فإّن الوجود 

يحمل األلم يف طياته؛ ألّن الرغبة الدائمة يف ملذات الحياة ُتوّلد األلم لتوهم املرء أّن الرغبة الظاهرة هي حقيقة الحياة؛ وذلك ألنه 

يجهل قيمة الحياة واملوت. ومن ثّم وجب املوت للعودة إىل الحياة الثانية؛ أي انبعاث روحه بوالدته طفاًل جديًدا لينمَو جنيًنا مرًة ثانيًة، 

حتى يكرب ويعرف معنى وجوده، ويستمر عىل هذا املنوال عىل مدى دورة هذا النظام الكوين للحياة واملوت، حتى يتالىش جهله بعد أكرث 

من حياة )كأن تكون سبع مرات مثاًل(؛ يك يصل إىل "الرنفانا" ويوازن يف معرفته بني لذة الحياة واملوت.

القرابني والنذور عند اليهود

زوايا  سطح  عىل  البقر  قرون  تشبه  التي  النار  تشعل  إذ  التقديمات(؛  )هيكل  سليمان)121)  هيكل  يف  والنذور  القرابني  هذه  ُتجرى 

هيكل، وُيرّش عليها دُم ذبائح الضحايا من الحيوانات املذبوحة، ثّم ُتسكب فوقها الخمرة املمزوجة باملاء، لتجري عرب قناة يف الزاوية 

الجنوبية الغربية، ومن َثّم تصل إىل قناة تحت األرض، فتصّب يف وادي قدرون )منطقة يف فلسطني(، وُتعّد ثماين طاوالت )لكل طاولة 

ذبيحة(. وتحفظ املَُدى التي جرى بها طقُس ذبح الحيوانات يف غرفة مخصصة، وتصبح هذه املَُدى مقّدسًة يف الهيكل. وتكون هذه 

التقديمات فداًء وتضحياٍت وُنذرًا لريىض الله عن املؤمن به، ولطلب غفرانه أخطاَءهم.

النذور والقرابني عند املسيحيني

الثور والبقرة)122)

وقد نحت  فارسية.  رمزية  مأخوذ من  األمر  الوحشية، وهذا  القوى  العقل عىل  انتصار  أي  "التوروبول"؛  للتضحية  رمزًا  الثور  جاء 

أنطونيو دي روسبلينو، وهو يضحي بالثور عىل رضيح الكاردينال الربتغايل، يف كنيسة "سان فيفيانتو" يف فلورنسا، يف القرن الخامس عرش 

ميالدًيا؛ للداللة عىل انتصار الخري عىل الرش. واستمرت رمزية التضحية بالثور يف عهد األنطونيني، وكانت تقام "التريوبول" كأضحية 

ته. تكفريية؛ إذ يتضمخ جسد كّل من الكاهن والراهب بدم الثور املذبوح ليتخلص من قوى الرش يف داخله، ولكسب قوَّ

"رس القربان املقدس")123)

ا من أواخر القرن الثاين لسمكة تحمل سّلة مألى من الخبز. ويرمز  يحتوي رسداب قرب القديس كاليكيت يف روما، رسًما جداريًّ

الخبز والسمك إىل القربان املقّدس؛ ذلك أّن تضاعفهما ُيَعّد معجزًة إلهيًة. كما نجد نقًشا عىل الربونز من القرن السادس يشتمل عىل خبز 

وسمكتني، يف وسطه القربان الذي يرمز إىل املسيح.

120 خليل عبد الرحمن، ص 33 - 34.

121 Lemaire, p. 35.

122 سرينج، ص 52 - 53.

123 املرجع نفسه، ص 53 - 54.
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األضحية والنذور عند العرب واإلسالم)124)

ُعرفت التقديمات والنذور منذ أقدم الحضارات، وقد أخذها العرب، وكانوا يستخدمونها بصّب دم الضحية الحار فور ذبحها فوق 

رؤوس األنصاب إرضاًء لها، وَتجنًُّبا لغضبها، وتودًدا إليها، وطمًعا يف شفاعتها. ومن جهة أخرى، َيعّدون ذلك بمنزلة طعام لها، المتزاج 

لحومها ودمائها بطريقة الحلول والتناسخ؛ أي االتحاد بلحوم الناس ودمائهم. وأّما ذبح الضحايا وتقديم النذور، فكاَنا يتّمان بعد الرجم. 

وقد حّرم الدين اإلسالمي التضحية باآلدميني. ويف عيد األضحى، تتّم التضحية باإلبل والبقر والضأن واملاعز؛ وذلك بعد أن أراد النبي 

إبراهيم التضحية بابنه من أجل الله، فأرسل الله له كبًشا ليكون البنه فداًء. واستمر هذا الطقس قرباَن تضحيٍة يف يوم عيد األضحى 

من كل عاٍم)125).

خامتة

العربية،  والحضارة  الفارسية،  والحضارة  بالد الرافدين،  )حضارة  وطقوسها  القديمة  الحضارات  أساطري  بعض  استعراض  أظهر 

والحضارة الفينيقية، والحضارة الفرعونية، والحضارة اليونانية، والحضارة الرومانية، والحضارة الصينية، والحضارة الهندية( تشارًكا ملموًسا 

ا لتاريخ بدايات ميثولوجياتها، ودالالت استمراريتها حتى يومنا هذا. فقد  ا بينها وبني معتقدات األديان السماوية، إذ أعطتنا توثيًقا مهمًّ وجليًّ

عمد مؤرخون وملوك من تلك الحضارات إىل تسجيلها عىل نحٍو إيضاحي، فنقشوها عىل جدران معابدهم، وعىل األلواح الصلصالية )الرُّقم(، 

والحجرية )كالنصب(؛ مثل رشائع حمورايب، وعىل مواّد معدنية )قالئد، وتيجان، وتمائم، وأختام خاصة بامللوك(، وَعّدوها ركيزًة أساسيًة 

ملعتقداتهم التي انصهرت يف واقع حياة تلك الشعوب االجتماعية وتوارثوها، حتى بعد اعتناقهم لألديان السماوية التي لم تستطع إلغاءها؛ 

ا ُيحتذى به حتى يومنا هذا، عىل الرغم من امتداها إىل آالف السنني. ا أساسيًّ بسبب تجّذرها يف حياتهم اليومية، فباتت تقليًدا دينيًّ

واستنتجت الدراسة تأّثر األديان الثالثة بالحضارات القديمة. فالديانة اليهودية ُتعّد ُأوىل األديان السماوية التي تأثرت بحضارات 

بالد ما بني النهرين من رشائع حمورايب ومبدأ التطهري، وقصة آدم وحواء والطوفان، بسبب َسبيها إىل تلك املنطقة وتعايشها مع شعوبها 

ورشائعها مدًة زمنيًة طويلًة، ثّم ُوجد بنو إرسائيل يف منطقة سيناء حيث سيطرت حضارة الفراعنة املرصية وأرست كثريًا منهم عبيًدا، فتأثروا 

اليونانية يف  الفلسفة  لبعض مبادئ  اقتباسهم  املزامري، فضاًل عن  التي تماهت مع  وأناشيده  أخناتون  بميثولوجياتها، وخصوًصا رشائع 

الخلق، لوجودهم يف نقطة املركز عىل ساحل املتوسط التي احتّلها اليونانيون القدامى.

كما تأّثر الدين املسيحي بميثولوجيات الحضارة اليونانية والرومانية يف كل حقبات الحضارتني؛ كالطواف، والتطهري بتحويله إىل 

املسيحية؛  للديانة  ُمالئم  نحٍو  عىل  وتغيريها  طقوسها  بعض  واقتباس  والسمك"،  الخبز  وطقسيته  "العشاء  والقرابني  والنذور  التعميد، 

فقد سيطرت  اليونانية.  الفلسفات  مهد  املسيحية من  الديانة  وذلك النبثاق  الدينية،  بتغيري دالالتها  باألعياد  احتفاالتهم  كمواصلتهم 

إمرباطوريتها عىل بالد الرشق والغرب، وتوارثتها اإلمرباطورية الرومانية بميثولوجياتها، ثّم انتقلت مع شعوبها التي آمنت بالدين املسيحي.

كذلك تأثر الدين اإلسالمي بطقوس العرب يف الجاهلية؛ كمناسك الحج، والصوم يف رجب ورمضان، واتباع التقويم يف حضارات 

التطهري يف رشائع  الطوفان، وعملية  والعقاب يف  الثواب  والنذور، ومبدأ  التضحيات  أيًضا؛ مثل  وتأثر بطقوسها  النهرين،  ما بني  بالد 

حمورايب، وذلك بسبب نشوء الدين اإلسالمي يف منطقة الجزيرة العربية املجاورة لبالد ما بني النهرين.

124 Cline & Graham, p. 75.

125 )الصافات: 99–110(.
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ثّم إّننا نالحظ وجود مبدأ مشرتك يف بعض أساطري الحضارات القديمة مع معتقدات األديان السماوية الثالثة، ورأينا أن نختار منها 

سّت ميثولوجيات متضمنًة ما ييل من األساطري والطقوس:

أسطورة الطوفان

الدينية  واملعتقدات  األساطري  أّن  يّتضح  والعقاب،  الثواب  بمبدأ  يتعّلق  ما  يف  السماوية  واألديان  القديمة  الحضارات  خالل  من 

والثواب. فهي من عاقبت اإلنسان عىل رشوره وخطاياه  العقاب  أحقية فرض  تملك  التي  السماوية وحدها هي  اآللهة  أّن  تشرتك يف 

يف حّق أخيه اإلنسان بإغراق مزروعاته وممتلكاته، حتى بات ال يملك شيًئا الستمرار بقائه. كما أنها ُتبنيِّ الكيفية التي تّم بها اختيار 

املتمّثلة  نفسها  اإلنقاذ  اتخاذ وسيلة  تّم  فقد  الطوفان.  دمار  الطبيعة من  وإنقاذ  الحّية،  والكائنات  ذريتهم  البرش إلنقاذ  الصالحني من 

البقاء بني الكائنات الحية، وبني  املنبثقة من رصاع  بالُفلك أو السفينة. ونالحظ من خاللها عمليَة رصاع بني الخري والرش، وعواقبهما 

اإلنسان وأخيه عىل األرض.

وُتظهر األساطري مبدًأ لرتهيب اإلنسان وترغيبه من أجل االلتزام باملبادئ والوصايا التي رشعتها اآللهة السماوية يف الحضارات 

القديمة، ورسائل الكتب السماوية التي ُأنزلت عىل األنبياء والرسل لتقويم اإلنسان، ورّده عن ضاللته إىل الرصاط املستقيم، إذ يتخذ 

الكهنة دورًا مشرتًكا يف الحضارات القديمة هم ورجال الدين يف األديان السماوية؛ مثل فروض التوعية والتبشري وهداية الناس؛ من 

أجل إصالحهم نحو قيمة الخري املعطاء.

أسطورة الخلق

والصينية،  املرصية،  والفرعونية  والفارسية،  )الرافدية،  القديمة  الحضارات  معتقدات  رسدها،  خالل  من  الدراسة،  هذه  ُتظهر 

للكون  الخلق  العنرص األول يف أساس  املاء هو  أّن  بالنظر إىل  العنارص األربعة،  أيًضا، أهميَة  السماوية  والهندية(، ومعتقدات األديان 

واستمرارية الحياة عىل األرض. وتّتضح من الدراسة بحوث متعّددة يف مسألة الخلق، استناًدا إىل دراسة فلكية يف عملية تحليل املتقّدمني 

ُتظهر  كما  كآلهة.  عبدوها  ذلك  أجل  فمن  فيها.  وتأثرياتها  باألرض  والنجوم  الكواكب  عالقة  عىل  إحالتها  وكيفية  األرض،  لتخصيب 

الدراسة أّن األديان أنهت ذلك البحث الطويل بكيفّية خلق الله الواحد األحد للكون.

قصة آدم وحواء

إظهار  السماوية، مع  القديمة وتالقيها يف فرضياتها مع األديان  الحضارات  آدم وحواء من خالل  لقصة  الدراسة رشٌح  يف هذه 

االنتقال إىل الحالة الفلسفية، ليجرَي النظر يف كيفية تزاوج اإلنسان، إضافًة إىل التحليالت االفرتاضية للمتقّدمني التي رأت أّن اإلنسان 

وليد السماوات، وليس وليد األرض كبقية الكائنات الحية، بالقول إّنه أرفع منزلًة منها، عىل الرغم من غرائزه؛ وذلك استناًدا إىل امتالكه 

العقل واملنطق، كما حّدد ذلك بعض فالسفة اليونان. لذا، جاءت قصة آدم وحواء بتسميات أخرى عند الحضارات القديمة، وجاء مبدأ 

الخطيئة بمخالفة "آدم وحواء" عند األديان السماوية الثالثة للقوانني والرشائع السماوية؛ وذلك من خالل األكل من شجره الحياة 

الخاصة باآللهة واملحّرمة عىل اإلنسان. وهكذا، تأيت معاقبة اآللهة له بإسقاطه إىل األرض. وُتظهر الدراسة استمرارية هذه األسطورة مع 

األديان، ولكّن ذلك يكون من منظور ديني مختلف، وعىل نحٍو أبلغ، بحسب ما جاء يف الرسائل السماوية.
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طقسية التطهري

يمّثل التطهري، من حيث آلّيته، مبدًأ مشرتًكا عند الحضارات القديمة املذكورة سابًقا. ومع األديان السماوية، كانت املياه من أهّم 

الله جّل  الروح من أدرانها عرب الصالة وعبادة  املادية للجسد؛ كمرحلة أوىل للوصول إىل مرحلة تطهري  التطهري من األوساخ  عمليات 

جالله. ونالحظ استخدام املياه كمبدأ للثواب عرب التطهري والتعميد، واستخدامها للعقاب عرب الطوفان عند الحضارات القديمة واألديان. 

كما نالحظ آليات مشرتكًة كثريًة للتطهري بني الحضارات القديمة واألديان؛ كالنار التي اسُتخدمت مبدًأ للعقاب )نار جهنم(، وقد جرى 

ِذكر ذلك يف الدراسة باستعراض ميثولوجيات األساطري عند الحضارات القديمة واألديان.

التطواف

الطواف، واستمراريتها مع األديان، وأظهرت عملية  أو  التطواف،  القديمة لطقسية  تناول الحضارات  الدراسة يف كيفية  نظرت 

التطواف كتقليد طقيس ديني قديم )كان ذلك عند اإلغريق بالتمثال املقدس لآللهة أثينا(، وكيفية انتقاله إىل املسيحية يف تطواف تمثال 

السيدة العذراء، وكذلك تطواف العرب يف الجاهلية حول الحجر األسود، وانتقال آلية هذه الطقوس مع اإلسالم عرب رشائع مفروضة 

)الحج إىل بيت الله الحرام( بالتطواف حول الكعبة الرشيفة، وقد أمر النبي محمد بتحطيم األصنام التي بداخلها، وتحويلها إىل مركز 

ديني للحج، يف إثر تطهريها من األفكار الوثنية.

طقسية القرابني والنذور

نالحظ أّن الطقسية املذكورة قد استمرت. فبعد أن كانت بعض الحضارات القديمة ُتقّدم أطفالها كتضحية ونذور برشية لآللهة 

عند الفينيقيني، استبدلت ذلك بالدواجن والخرفان، بفرضها من قبل ملوك وأباطرة املنطقة. ويف هذا السياق تأيت قصة النبي إبراهيم عند 

اليهود واإليحاء الرباين له بالتضحية بكبٍش ملنع التضحيات البرشية التي كانت سائدًة عند بني إرسائيل قبل إيمانهم بالله. واستمرت هذه 

التقديمات واألضاحي والنذور سائدًة يف األديان إىل يومنا هذا، إذ إّن كثريًا من الناس ُيقّدم لألنبياء والقديسني واألولياء الصالحني؛ ليلبُّوا 

أمنياتهم، وليك يرضوا عنهم ويشفعوا لهم عند رب العاملني بالتوبة والخالص، ونحوهما.

كما جاء يف معتقدات الحضارات القديمة مبدأ الخلود أو البعث بعد املوت؛ لعدم اقتناعهم بانتهاء حياتهم القصرية من دون أن 

يكملوها برؤية كل ِنَعم الكون األزلية، أو لفقدانهم أحبتهم من آباء وأبناء وأمهات وزوجات. لذا، جرى افرتاض الحياة الثانية يف معظم 

الحضارات القديمة، وكانت ُتجمع الوالئم والهدايا والتقديمات وُترفق مع امليت تحّسًبا لعودته إىل الحياة. ويف بعض الحضارات نجد 

اعتقاًدا قائًما عىل تقمص الروح )كالصينني والهندوس بشأن السمسارا(؛ ملعرفة حقيقة مبدأ العقاب والثواب، وهو ما يجعلنا ندرس كيفية 

تالقي هذه الحضارات - عرب علومها الفلسفية والفكرية - مع األديان السماوية التي صّنفت هذه العلوم وتخصص فيها مفكرون وعلماء 

أّما الروح الخاطئة، فتذهب إىل جهنم حيث  دين وفالسفة، وغريهم، إلثبات فناء الجسد وخلود الروح الصالحة بانتقالها إىل السماء. 

يكون عقابها بالنار. وإللقاء األديان السماوية مسألة هّم التفكري يف هذه املعضالت عن كاهل البرش، ُتلقى همومهم ومسرية عناء حياتهم 

عىل الرسل واألنبياء وخالقهم الواحد الله جّل جالله الذي خلقهم وتكّفل بوجودهم ومماتهم وإحيائهم وَبْعثهم من جديد إن أراد ذلك.

يف ضوء هذه الدراسة، يمكن أْن ُنظهر النقطتني اآلتيتني:

ا لوجود مدن وحضارات قديمة عديدة زالت عرب الزمن بسبب الحروب  أواًل، لقد أعطتنا األساطري والطقوس القديمة توثيًقا تاريخيًّ

وتقلبات الطبيعة، ولم يتبقَّ منها سوى بعض األطالل التي تتطّلب مّنا الحفاظ عليها والبحث عن أرسارها، كما أنها أّرخت مللوك عظماء 
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تركوا لنا آثارًا لعلومهم ومعارفهم عن نشأة الكون، وأساس خلق اإلنسان، وكيفية مواجهة قوى الطبيعة، من خالل التوثيق عىل الرُّقم 

والصخور وجدران املعابد؛ بدًءا من أسطورة التكوين البابلية، وما خّلفه علماء هذه الحضارة وفالسفتها من علوم هندسية وطبية وفلكية، 

ُمثبتة بالحقائق والرباهني العلمية التي كانت أساًسا لتطوير علومنا عرب التاريخ، وكذلك ما دّونه ملوكهم وأدباؤهم من ترشيعات للقوانني 

اإلنسانية كرشائع حمورايب، لتتحول هذه األساطري إىل مادة تاريخية تستحق أن ُتدرس بعمق كبري؛ بالنظر إىل ما تحتويه من مضامني 

فكرية راقية وإمكانات االستزادة من العلوم التي تخدم تطور أجيالنا املقبلة.

لنا تاريخ نشوئنا وتطورنا البرشي  التي سّطرت  الّلقى األثرية املكتشفة  القديمة وكل  آثار الحضارات  ثانًيا، رضورة املحافظة عىل 

كحضارات راقية؛ عرب تداول أساطريها، واتباع طقوسها إىل يومنا هذا. فهي شاهدة عىل أّول سجّل تاريخي أنتجه العرص القديم ووّثقه 

ودّونه، عرب أساطري استمدت مادتها وأمكنتها وأزمنتها منذ والدته، ومن ثّم فهي تضطلع بدور أسايس يف البناء املعريف والعلمي للتطور 

الحضاري بالنسبة إىل اإلنسانية، وهي مصدر تاريخي مهّم جدير بالدراسة واالهتمام.

بناًء عىل ما تقّدم، من األهمية، بالنسبة إىل الباحثني، االستفادة من جوهر هذه األساطري وطقوسها ودالالتها، وهي التي أصبحت 

للتناحر  َعّدها مصدرًا  بعدم  أّن ذلك يكون  التاريخ. وال شّك يف  مّر  الواحد األحد عىل  بالله  الصالة واإليمان  ا من خالل  إيمانيًّ مصدرًا 

والرصاعات يف ما بني األديان السماوية استناًدا إىل مبدأ التفاضل، بل يكون باتخاذها كآليات متنوعة املعتقد؛ لُتعبِّد السبيل إىل عبادة 

الله وحده ال رشيك له، ولتنظيم البرشية حتى ال تعّمها الفوىض.
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يعالــج هذا البحث إشــكالية العالقة بن نشــوء رشيحة األعيان النصريــن (العلوين) املحلين باملعنــى العثامين املحدد 
للتوســط بن الدولة واملجتمعات املحلية يف جبل النصرية، وبن التحول من النظام التيامري إىل نظام االلتزام يف لواء 
طرابلــس العثــامين الذي كانت مناطــق الجبل تابعًة له. ويطرح البحث هــذا التحول كعملية تاريخيــة – اجتامعية - اقتصادية 
حدثت عى مدى القرنن السابع عر والثامن عر، تعايَش فيها النظامان مًعا، لكّن النظام التيامري مل يُعد مهيمًنا وصواًل 
إىل انحالله الفعيل. وشــّكلت عملية التحول األســاس املوضوعي النزالق السلطة املحلية من املركز العثامين إىل األعيان 
النصرين املحلين يف الجبل، وصواًل إىل اضطالعهم مبوجب حجج (صكوك) االلتزام بوظائف السلطات العامة يف مجالهم 

املحيل، وال سيام مع إعادة الهيكلة االقتصادية إلنتاج الجبل عى أساس االرتباط بالسوق العاملية عب التجارة الخارجية.

كلامت مفتاحية: التيامر، االلتزام، األعيان، حجة رشعية، خر بك.

This paper examines how the replacement of the Timar land-holding system with the Iltizam form within the 
Ottoman Eyalet of Tripoli impacted the Alawi religious community settled in the “Nusayri” (or “Alawite”) 
Mountain (“Jabal Al Alaouieen”, along the coast of present-day Syria)  which fell within that administrative 
district.  In the new Eltizam form of land holding, the tax revenues were divided between the Ottoman state and a 
Multazim, nurturing the rise of a stratum of local notables from within the Alawite community. The author studies 
the ensuing transformation as a historical-social-economic process which unravelled over the seventeenth and 
eighteenth centuries, a period during which the two systems of land holding coexisted side-by-side. When this 
transformation was complete, local authority was invested in regional Alawite notables, and drawn away from 
the central authority of the Sublime Porte. Gradually, the authority of these Alawite notables was sanctioned by 
the religious authorities in Tripoli who officially recognized their responsibility for the maintenance of peace and 
security and of public works. This process was accelerated by the rise of tobacco as a cash crop harvested in the 
Jabal Al Alaouieen, and the region’s increased integration into the world economy. 

Keywords: Timar, Iltizam, Nobility, Sharia Deeds, Khair Bey.
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مقدمة

العلويني(،  النصريية )جبل  العثماين يف جبل  باملعنى  )العلويني(  النصرييني  تبلور "األعيان"  السابع عرش ظاهرة  القرن  منذ  برزت 

ليتطور دورهم، يف أواخر القرن الثامن عرش والعقود الثالثة األوىل من القرن التاسع عرش، إىل دور سيايس يضطلع بصالحيات السلطات 

العامة يف مجتمعاتهم املحلية. وال نعني غياب "األعيان" املحّليني املمثلني تقليدًيا بالشيوخ ومقدمي العشائر النصريية عن املجتمعات 

املحلية يف الجبل قبل القرن السابع عرش، فلقد كان لها دوًما، يف ضوء املفهوم النسبي لقيادات الجماعات، هذا النوع من األعيان يف 

الذي تحدده وظيفة  لـ "األعيان"  العثماين األسايس  املفهوم  التحديد  به عىل وجه  نعني  العشائري، بل  الديني - االجتماعي  اجتماعها 

التوسط بني املجتمعات املحلية النصريية وسلطة املركز العثماين للوالية.

ركزت الدراسات العثمانية الحديثة يف استخدامها ملفهوم األعيان عىل هذه الوظيفة التوسطية يف االجتماع السيايس العثماين بني 

األعيان ومركز السلطة. وقد حّدد ألربت حوراين مفهوم األعيان املدينيني بأنه "من يستطيع أن يلعب دورًا سياسًيا ما كوسيط بني الحكومة 

والشعب، وزعيًما - إىل حّد ما - لسكان مدينيني")1)، وهو ما يمكن تعميمه عىل الحوارض الريفية، بينما وّسع فيليب خوري مفهوم األعيان 

ليشمل األعيان الريفيني إىل حدود أنهم يعملون كوسطاء أو "سمارسة" ملصلحة الطرفني، أي إنهم األعيان الريفيون الذين يستبطنون 

أهداف السلطة املركزية يف مجالهم، ويعملون عىل إعادة إنتاجها ضمن مصالحهم)2).

يركز خوري عىل تشابك املصالح بني األعيان الريفيني وأعيان السلطة الذين كان مسؤولوهم مثل الوايل وأمري السنجق ُيعتربون 

من رشيحة األعيان العليا. أّما فاضل بيات، فهو يضع يف ضوء استخالص هذا املفهوم من تواتر هذا اللقب - الوظيفة يف الوثائق العثمانية 

يف منظومة األعيان، منظومًة واسعًة تراتبيًة يف عالقاتها، ومتفاوتًة يف قدرات السلطة والنفوذ والتأثري. وتشمل منظومة األعيان كما يرد 

يف الوثائق العثمانية وفق بيات "الوايل، وأمري السنجق، واملتسلم، والويره ده )فويفودا Voyvoda(، واملحصل، والزعامات املحلية، كما 

ُعدَّ من األعيان منتسبو صنف الفئات العلمية املؤسسة الدينية اإلسالمية؛ كالقايض، واملفتي، واملدرس، والسيد وشيوخ الطريقة، وقائد 

اإلنكشارية، ومتقدمي األصناف وامللتزمني. وكان ُيطلق عىل كل هؤالء اسم: أعيان الوالية")3).

ويلتقي بيات مع خوري يف تحديد الوظيفة التوسطية كأبرز محدد ملفهوم "األعيان". غري أّن املعالجة الجديدة التي أىت بها بيات 

ملفهوم األعيان باملعنى العثماين هو ربطه بالتحول من النظام التيماري لألرايض التي كانت ُتدار بأسلوب التيمارات إىل نظام املقاطعات 

التي ُتدار بواسطة االلتزام، ما رّسخ قّوة امللتزمني يف مجتمعاتهم املحلية، بقدر ما جعل الدولة شديدة االعتماد عليهم يف تحصيل مواردها 

الرضيبية، وصواًل إىل منح أولئك األعيان "امللتزمني" "صالحيات إدارية"، بل اختيار الحكام املحليني و"املتسلمني" من بينهم)4).

األعيان  فئة  تشّكل  عملية  يف  االلتزام  نظام  إىل  التيمار  نظام  من  التحول  أّداه  الذي  اإلسرتاتيجي  الدور  عىل  البحث  هذا  يركز 

املحلية  املجتمعات  مشايخ  تشكيل  إعادة  يف  املتمثلة  والثامن عرش،  عرش  السابع  القرنني  يف  وسريورتها  النصريية،  جبل  يف  الريفيني 

النصريية ومقدميها يف الجبل يف رشيحة "أعيان" محلية؛ باملعنى العثماين للتوسط بني تلك املجتمعات وسلطة مركز الوالية بطرابلس. 

وتتمثل إشكاليته يف كيفية فهم بروز ظاهرة األعيان النصرييني املحليني التاريخية االقتصادية - االجتماعية، وتطور وظائفها يف غضون 

نحو قرن ونّيف من الوظيفة االلتزامية الجبائية املحضة إىل االضطالع بكثري من وظائف "املتسلم" أو القائمقام، بما يف ذلك وظائف 

1 ألربت حوراين، "اإلصالح العثماين وسياسات الوجهاء"، يف: الرشق األوسط الحديث، طالئع اإلصالح وتبدل العالقات مع أوروبا 1789 - 1918، إرشاف ألربت حوراين 

وفيليب خوري وماري ويلسون، ج 1 )دمشق: دار طالس، 1996(، ص 118.

2 قارن ذلك بـ: فيليب خوري، أعيان املدن والقومية العربية: سياسة دمشق 1860 - 1920، ترجمة عفيف الرزاز )بريوت: مؤسسة األبحاث العربية، 1993(، ص 27.

3 فاضل بيات، الدولة العثمانية يف املجال العريب: دراسة تاريخية يف األوضاع اإلدارية يف ضوء الوثائق واملصادر العثمانية حرًصا )مطلع العهد العثماين - أواسط 

القرن التاسع عرش(، )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007(، ص 70. 

4 املرجع نفسه، ص 71.
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السلطة العامة يف مجتمعه املحيل، وآثار ذلك يف تحّول السلطة العثمانية املبارشة عىل الجبل يف ذينك القرنني من سلطٍة مبارشة إىل سلطٍة 

غري مبارشة بواسطة األعيان، كما هو الشأن بالنسبة إىل آثارها يف تثبيت العائالت األعيانية االلتزامية منذ القرن السابع عرش حتى النصف 

األول من القرن العرشين، وربما ما بعده يف زعامة عشائرها، والتوارث التقليدي لهذه الزعامة.

التيمارية السابقة يف مقاطعات  العثماين يف اإلدارة الرضيبية للموارد يف األرايض  أّداه التحول  بَصوغ آخر للسؤال: ما الدور الذي 

والية طرابلس العثمانية، ويف إطارها مقاطعات جبل النصريية بقسَميه الشمايل )وقاعدته جبلة( والجنويب )وقاعدته صافيتا(، إىل املناطق 

أو املقاطعات التي ُتدار بواسطة نظام االلتزام، يف نشوء ظاهرة األعيان النصرييني املحليني باملعنى العثماين وتطور أدوارهم؛ من أدوار 

جبائية محضة إىل أدوار سياسية محلّية آلت ببعضهم يف إطار الوظيفة التوسطية إىل التحول إىل متسلمني أو حكام محليني ملقاطعاتهم، 

يضطلعون فيها بوظائف السلطة العامة، ويف مقدمتها الوظيفتان الجبائية واألمنية، بما رافق ذلك من تحّول الوجود العسكري العثماين 

املبارش إىل وجود غري مبارش، وإدارة املجتمعات املحلية النصريية بواسطة أعيانها، ومنحها قسًطا كبريًا من االستقالل املحيل الذايت؟ 

وما آثار ذلك يف العالقة بني املقاطعات النصريية الجبلية )الطرفية( واملركز العثماين بطرابلس؛ سواء كان هذا املركز يمّثل مركَز واليٍة 

مستقلة، أو جزًءا من والية الشام، أو من واليتي صيدا وطرابلس، وهما الواليتان اللتان ارتبط بهما لواء طرابلس العثماين، يف سياق 

إعادة تشكيلهما من الباب العايل، أو يف مجرى الرصاع بني وايل الشام ووايل صيدا عىل السلطة؟

أواًل: انحالل نظام التيامرات

من انحالل نظام التيامرات إىل نظام االلتزام. 1

قام النظام التيماري عىل ترّصف الزعماء وأرباب التيمارات، وليس الدولة، يف الجزء األكرب من عائدات تيماراتهم أو زعاماتهم، 

مقابل إعداد مقاتلني مجهزين للحروب عىل نفقتهم عند الحاجة إليهم)5)، يف حني أّن التيمار الذي تبلغ عائداته ما يزيد عىل عرشين ألف 

أقجة عثمانية كان خاًصا. كان أرباب التيمار والزعامات "موظفني"، وكان تعيينهم يصدر بموجب براءات سلطانية مركزية، ويتألف منهم 

فوج اآلالي الذي كان يقوده أحد الزعماء. وبهذه الوظيفة "انفردت" الزعامة عن أرباب التيمارات بكونها كانت تعني رتبة ضابط يف 

الجيش)6)، بينما "خصخص" نظام االلتزام، بتعبري بيات، هذه الوظيفة الجبائية املبارشة)7) لتكون من مسؤولية امللتزمني "الخاصني"، 

بموجب عقود مربمة لدى املحكمة الرشعية املختصة.

ويتمثل الفرق بني التيمار والزعامة بدرجة أساسية من ناحية العائد، يف أّن التيمار هو ما يقّل عائده عن 19999 أقجة، بينما ُيطلق 

عليه اسم "زعامة" حني يزيد عائده عىل ذلك. وإْن زاد العائد مئة ألف أقجة فأكرث، فإّنه ُيطلق عليه "خاّص"، وهو من حّق السالطني 

والوزراء وأمراء األمراء )البكلربكية(، وغريهم. وإْن قّل عائد الزعامة أقجًة واحدًة عن عرشين ألف أقجة، فإّن "اعتبار الزعامة" يسقط 

عنها، وفق ما يشري إليه أوغيل، وتسمى "تيمارًا". أّما التيمارات الصغرية التي تمنح للسباهي )الخّيال(، فهي مّما ال يتجاوز عائده بني 

- الرضيبي، وعىل أساس  املايل  العائد  للتيمار محددة عىل أساس  الرئيسة  ثالثة آالف وخمسة آالف أقجة. وهذه هي األنواع األربعة 

ما هي مكّلفة به من إعداٍد وتجهيٍز لعدد من الفرسان بنسبة العائد بكامل عّدتهم ُيدعى الواحد منهم بـ "جبه لو" )ذو عتاد أو تسلح(. 

5 املرجع نفسه، ص 78؛ قارن بـ: خليل ساحيل أوغيل، من تاريخ األقطار العربية يف العهد العثماين: بحوث ووثائق وقوانني )إسطنبول: مركز األبحاث للتاريخ والفنون 

والثقافة اإلسالمية، 2000(، ص 503. بالنسبة إىل والية طرابلس كانت هناك وظيفة مميزة للزعامات والتيمارات تتمثل يف املشاركة يف حماية قافلة الحج الشامي من غارات 

البدو. قارن، مثاًل، بوثائق دفرت املهمة التي نرشها أبو حسني عن أمن الحج وااللتزامات العسكرية يف والية طرابلس الشام، ووالية صيدا – بريوت. انظر: عبد الرحيم أبو حسني، 

لبنان واإلمارة الدرزية يف العهد العثماين، وثائق دفرت املهمة 1546 - 1711 )بريوت: دار النهار، 2005(، ص 220 - 226.

6 بيات، ص 78. قارن بـ: أوغيل، ص 504.

7 املرجع نفسه، ص 110.
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ومنذ عهد السلطان سليمان القانوين، خضعت حيازة التيمارات عىل مختلف أنواعها للسلطان، باستثناء التيمارات الصغرية التي يراوح 

عائدها ما بني 3000 و5000 أقجة، والتي يقع منحها يف صالحيات الوايل. ولم يكن التيمار عىل مختلف أنواعه منحًة عقاريًة، بل كان 

التيماري مقابل أداء الوظائف العسكرية املطلوبة منه، ولم يكن  بتعبري بنحادة، يحوزها   ،Une concession fiscale "منحًة رضيبيًة" 

يملكها َقطُّ ملكيًة قانونيًة، وهو ما يستند فقهًيا إىل أّن ملكية األرض أو "الرقبة" هي لله، بينما "الحيازة" و"الترصف" هما للتيماري. 

ومن هنا، لم يكن التيمار ملكيًة خاصًة قابلًة للتوريث، بل حيازة فقط")8).

ال يعني التحول من النظام التيماري إىل نظام االلتزام أّن النظام التيماري قد ُصّفي نهائًيا كأسلوب الستثمار عائدات األرض الزراعية، 

لكنه يعني أّن هذا النظام لم يُعد مهيمًنا، ليسري يف طريق االنحالل الفعيل، وال سيما يف والية طرابلس التي ُطبِّق فيها نظام االلتزام عىل 

نطاق واسع أكرب من نطاقات الواليات الشامية العثمانية األخرى يف النصف األول من القرن السابع عرش)9). ومن هنا استمر التعايش 

بني النظامني التيماري "القديم" السائر يف طريق االنحالل الفعيل والتفكك الوظيفي )وليس القانوين املنّظم الستثمار عائد األرايض( 

وبني النظام االلتزامي الجديد "الصاعد" الذي سيغدو مهيمًنا عىل استثمار اإلقطاعات التيمارية يف والية طرابلس، وهو ما نفهمه من 

عقود املحكمة الرشعية بطرابلس مللتزمي صافيتا يف القرن الثامن عرش بعدم تكليفهم بجباية أموال التيمارات القائمة يف منطقتهم، حيث 

كان َيِرُد هذا االستثناء يف العقود يف صيغٍة تستثني "تيمار مستحفظان"، وُيقصد به حراس التيمارات أو حماتها، وبالدرجة األوىل مقاتلو 

القالع. ويف استخدام املصطلح دليٌل عىل استمرار العمل بنظام التيمار)10)، وإن لم يُعد هذا النظام مهيمًنا، بل محدوًدا ببعض األماكن، 

كما أّن النظام التيماري قد بقَي يعمل يف لواء جبلة، وإْن بوهٍن شديد، حتى تسعينيات القرن السابع عرش.

يتمثل هنا األساس املوضوعي يف تشّكل رشيحة "األعيان" يف الجبل. فلقد كان األعيان امللتزمون يحوزون حقَّ استثمار األرض 

بطريقة االلتزام الرضيبي، وليس بملكيتها التي تبقى للدولة. ولم يكن االلتزام منحًة عقاريًة، بل كان منحًة رضيبيًة. فقد كان التيمارجي 

"املالكانة"  نظام  يُشّذ  ولم  والعسكرية)11).  املالية  الدولة  يحوز وال يملك، وكانت حيازته ال ُتورّث ألوالده؛ ألنها كانت مرشوطًة بخدمة 

الالحق الذي ُطّبق يف املناطق االلتزامية يف النصف الثاين من القرن السابع عرش يف بالد الشام عن ذلك، لالستفادة من رضائبه املسبقة 

يف سّد عجز موارد املوازنة، لكنه كان منحًة يجري استثمارها كملكية حيازٍة وترّصٍف طوال حياة املالكاين وليس كملكية خاصة، ويف ضوء 

فرضية أّن "املالكانة" ستدفعه إىل اإلنفاق يف استثمارها عىل نحٍو أفضل)12). لكّن نظام املالكانة ظلَّ حكرًا عىل الطبقة العسكرية العثمانية 

أو طبقة رجال الدولة، وكان نظاًما معقًدا نسبًيا. فاملالكانيون، عموًما، لم يكونوا يهتمون بالعملية اليومية للمالكانة، بل كان لهم رشكاء 

ماليون، وكان الناتج الصايف للمالكانة ُيقسم بني الدولة واملالكاين واملتعاقدين الفرعيني والصيارفة)13).

كان انحالل النظام التيماري للجبل قد بدأ يظهر بوضوح يف األرايض التي يديرها "أرباب التيمارات والزعامات" يف والية طرابلس، 

والواليات الشامية العثمانية عموًما، منذ أواخر القرن السادس عرش)14). والواقع أّن انحالل هذا النظام قد تساوق، كما تشري دراسات 

شوكت باموك النقدية واملالية، مع انحالله يف مراكز السلطنة منذ أواخر القرن السادس عرش، حيث بدأ بيع الوحدات الرضيبية باملزاد العلني 

8 أوغيل، ص 504. قارن بـ: عبد الرحيم بنحادة، العثمانيون: املؤسسات واالقتصاد والثقافة )الدار البيضاء: دار اتصاالت سبو، 2008(، ص 129 - 130؛ بيات، ص 77.

9 بيات، ص 114 – 115.

رشح  عىل  الباحث  اعتمد  وقد   ،2016 / 9 / 10 يف  بااللتزام،  املتعلقة  العثمانية  املصطلحات  بعض  داللة  حول  بيات  فاضل  والدكتور  الباحث  بني  إلكرتونية  مراسلة  10 من 

بيات لها.

11 بنحادة، ص 129.

م بدًءا من عام 1100ه/ 1687 - 1688م عىل الواليات العثمانية لسّد حاجة الخزانة إىل املال، إذ كانت  12 كان هذا النظام قد ُطبِّق يف بعض مناطق بالد الشام ومرص، ثم ُعمِّ

أرايض املالكانة عبارة عن مقاطعات مالية ُتباع مقابل "أجرة ُمعّجلة" للمترصف بها طوال حياته. وحني وفاة املترصف، كان من املفرتض أن ُتباع أرايض املالكانة من جديد 

للحصول عىل األجرة املُعّجلة من جديد. أوغيل، ص 279؛ بيات، ص 32.

13 شوكت باموك، التاريخ املايل للدولة العثمانية، ترجمة عبد اللطيف الحارس )بريوت/ طرابلس، ليبيا: املدار اإلسالمي، 2005(، ص 361.

14 بيات، ص 30 - 31.
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يف إسطنبول)15). ونجد تعبريًا عن مأزق نظام التيمار وانحالل وظائفه األساسية يف رسالة أمني "الدفرت الخاقاين" عني عيل أفندي إىل الصدر 

األعظم"، وقد حملت عنوان "قوانني آل عثمان در مضامني دفرت ديوان"، أي بالعربية: "قوانني آل عثمان يف ما يتضمنه دفرت الديوان"، 

وهي التي يشري ساطع الحرصي )1879 - 1968م( أول من نرش ما يتعلق منها باإلياالت العربية يف القرن السابع عرش إىل أنه وجهها إىل الصدر 

األعظم مراد باشا عام 1018ه/ 1609م)16). ويف الرسالة الكاملة التي نرشها خليل ساحيل أوغيل يف عام 2000م، يتوقف عيل أفندي عند 

ما يصفه بـ "خلل النظام"، أي نظام التيمار يف زمنه، ويعيده إىل سببني: "أولهما: انتساب التيماري إىل أحد ذي سلطة، وانتسابه هذا يجعله 

يمتنع عن املشاركة مع جند سنجقه يف الحروب، وثانيهما: عدم االحتفاظ بدفاتر الكشوف املشتملة عىل أسماء الذين شاركوا يف الحمالت" 

عىل نحٍو "يتعرّس فيه معرفة من يخدم السلطان مقابل التيمار". ويكشف عيل أفندي يف رسالته عن تهرب التيماريني من أداء واجبهم يف 

الخدمة، من ناحية أوىل، حيث "إنك ال تجد وقت الخدمة والهّمة تيمارًيا واحًدا من كل عرشة تيماريني"، وعن تنازعهم يف التيمار "وعند 

املحصول يتنازع عرشة أشخاص عىل تيمار واحد"، وقّدر عيل أفندي أّن "ما هو مذكور يف دفاتر الكشوف ال يزيد عىل عرش دفاتر اإلجمال، 

فال تكاد تعرث عىل عرشة أنفار أو خمسة عرش نفرًا من السباهية يف سنجق ُيعتقد أنه كان يوجد فيه مائة نفر منهم")17).

برز هذا االنحالل يف عجز النظام التيماري يف إيالة طرابلس عن أداء وظائفه املطلوبة بالنسبة إىل الدولة يف توفري الرضائب واملشاركة 

بفرسان يف الحرب، والتالعب بنظام استثمار التيمارات نفسه، إىل درجة أّن السلطان العثماين، كما تشري وثائق "دفرت املهمة" العثماين الذي 

نرشه وحققه عبد الرحيم أبو حسني، يف ُحكم ُموّجه إىل وايل طرابلس وقضاتها يف ذي القعدة 1019ه )كانون الثاين/ يناير - شباط/ فرباير 1611م(، 

التيمار  الزعامات والتيمارات يف الوالية املذكورة، وسائر الزعماء وأرباب  العليا املعتمدين يف  أّن متفرقًة وجاوشيًة وكتبًة من عتبتي  إىل 

والكتبة  والجاوشية  املتفرقة  أفراد  بعزل  الُحكم  وأمر  1611م"،  1019ه/  العام  هذا  يف  الصفويني  مع  الحرب  إىل  ينضموا  "لم  عموًما، 

والزعماء وأرباب التيمارات الذين يترصفون يف الزعامات والتيمارات يف والية طرابلس ولم يشاركوا يف الحرب، وبعدم تثبيت أيٍّ منهم 

يف تيماره إال برباءة جديدة)18).

كشف قرار السلطان عن جانب واحد يتعلق بانحالل الوظائف املالية العسكرية التيمارية، وال سيما العسكرية منها، من حيث إّن 

الحيازة التيمارية املمنوحة من قبل السلطان للتيماري كانت مرشوطًة بخدمة الدولة مالًيا وعسكرًيا. غري أّن التاريخ االجتماعي - االقتصادي 

للتيمار يف هذه املرحلة يبنّي ما لم يوضحه حكم السلطان، وهو انحالل الوظيفة الزراعية العسكرية للتيمار. ففي املجال العسكري َتوّضح 

عجزه عن تزويد الجبهة بالجنود، وهو ما بّينه ُحكم السلطان، لكّن هذا العجز كان يعرّب عن أزمة بنيوية فيه، تمثلت يف أّن هذا النظام لم 

يُعد فعلًيا مقصورًا عىل َمن ُمنحوا براءات له بوصفهم موظفني، بل إّنها ُتفسخ بـعمليات "التنازل" أو "التأجري" التي شاعت بعد رشعنة تأجري 

التيمار للغري، والفتوى بها، ملُدد معلومة مقابل "أجرة معلومة من الدراهم")19)، وهو ما كان له دور كبري يف استرشاء ما لحظه عيل أفندي مّما 

يسميه "الحيل"، وبروز ظاهرة التنازع يف حيازة التيمارات، نتيجة عدم توثيق عمليات انتقال استثمار التيمارات)20). فأّدت الفتاوى دورًا 

ملحوًظا يف هذا الشأن، تمّثل يف خصخصة استثمار األرايض التيمارية من ناحية تكييفها مع بعض جوانب معّينة ملفهوم السوق. وكانت هذه 

الظاهرة شاملًة، إذ شملت عمليات التأجري للغري يف مقاطعات طرابلس يف القرن السابع عرش ما يطلق عليه اسم "الخواص السلطانية"، 

15 باموك، ص 166 - 167.

16 ساطع الحرصي، البالد العربية والدولة العثمانية، ط 2 )بريوت: دار العلم للماليني، 1960(، ص 230 - 239.

17 رسالة عيل أفندي يف التيمار. انظر: أوغيل، ص 660 - 661.

18 أبو حسني، ص 209 - 210.

81. وحول الفتاوى برشعنة ذلك، انظر ما أورده ابن عابدين من فتوى: "يف تيماري آجر أرايض قرية معلومة جارية يف تيماره إجارة رشعية الزمة للزراعة  19 بيات، ص 

الصيفية والشتوية، فهل تكون اإلجارة صحيحة؟ الجواب: نعم"، ابن عابدين )محمد أمني بن عمر بن عبد العزيز الشهري بابن عابدين(، العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى 

الحامدية، اعتنى به محمد عثمان، ج 2 )بريوت: دار الكتب العلمية، 2008(، ص 190 - 191.

20 رسالة عيل أفندي يف التيمار. انظر: أوغيل، ص 662.
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دراســات التحول من النظام التيامري إىل نظام االلتزام يف لواء طرابلس العثامين

بانزالق استثمارها بواسطة "التأجري" للغري، وقد كانوا بدرجة أساسية بلوكباشية )أو قادة رسايا( القوة اإلنكشارية التي تخلخلت بنيتها، 

وغَدت ممتزجًة باملجتمعات املحلية، وتعمل ملصالحها الخاصة، وليست متفرغًة لخدمة السلطان)21).

عتاٍد  من  العسكرية  الخدمة  بتجهيزات  لاللتزام  األقل  عىل  مبارًشا  ضامًنا  "اإليجارية"  العالقات  هذه  يف  التيماري  يُعد  لم 

السلطنة  )توىل  الرابع  مراد  السلطان  ما بني  مواجهة  أعظم  لتكشف  العسكري،  التجهيز  مجال  يف  محدودًة  قدرته  غَدت  بل  وجنوٍد، 

الرضيبية  الوظائف  إخفاق  عن  عرش،  السابع  القرن  ثالثينيات  يف  والصفويني،  1623 - 1640م(  1032 - 1049ه/  الفرتة  يف 

والعسكرية - وال سيما العسكرية منها - لهذا النظام حني لم يستطع قاسم باشا بن يوسف باشا املشاركة يف حملة السلطان عىل الصفويني 

السرتداد بغداد منهم، بسبب عدم استعداد قادته التيماريني لذلك. فلم يستطع أن يشارك يف الحملة إال بـ "نفر قليل" عىل حّد تعبري 

الدويهي، ما أّدى إىل غضب الدولة عليه)22).

تحّول لواء جبلة من خاص سلطاين إىل نظام التيامر. 2

اللواء  هذا  ويستثمر  السلطاين".  "الخاص  لنظام  خاضعًة  جبلة  للواء  الرضيبية  املوارد  جعل  قد  القانوين  سليمان  السلطان  كان 

"ملتزمو خواص جبلة من أرباب التيمار". وكانت هذه املوارد يف لواء جبلة، كما هو الشأن يف سائر الخواص السلطانية، تؤول مبارشًة 

يومئذ إىل الخزانة املركزية، ويجبيها موظفون ُيعرفون بـ "األمناء" أو "مبارشي األموال")23)، وكان عىل ملتزم الخواص السلطانية أن 

ُيِعّد "جبه لو"، أْي جندًيا خّيااًل مجهزًا بعتاده قادرًا عىل القتال متى استدعى األمر ذلك، من عوائد الخاص، بمعدل خّيال واحد عن كل 

خمسة آالف أقجة من عائد "الخاص")24).

ومّما ُيستنتج من الوثائق أّن لواء جبلة كان تابًعا إدارًيا، يف مرحلة السلطان القانوين، لوايل الشام أو بكلربيك "والية العرب" التي شمل 

مجالها بالد الشام التاريخية – الجغرافية، يف ماعدا املناطق العليا للجزيرة الفراتية التي أُتبعت لوالية جديدة هي والية "ديار بكر")25)، ثّم صار 

لواء جبلة تابًعا لوالية طرابلس بدًءا من عام 1579م، حني فصل لواء طرابلس عن والية العرب )الشام(، كوالية مستقلة إدارًيا)26)، فغدا لواء 

جبلة أحد ألوية والية طرابلس الشام الخمسة، وهي ألوية طرابلس الشام، وحمص، والسلمية، وحماة، إضافًة إىل جبلة)27).

الخواص  أرباب  دفع  ما  منهم،  املطلوبة  األمريية"  "األموال  جباية  يف  "األمناء"  عمل  يعرقلوا  أن  حاولوا  جبلة  فالحي  أّن  يبدو 

السلطانية إىل تفسري تقصريهم بتسديد ما هو مطلوب منهم لخزانة السلطان بامتناع الفالحني عن دفع "األموال األمريية". ويشري ُحكم 

سلطاين ُموّجه من السلطان القانوين إىل بكلربيك الشام، يف الثاين من رجب 959ه )24 حزيران/ يونيو 1552م(، إىل شكوى فالحي جبلة 

أنهم "تعرضوا إىل الخسائر  التيماريون ذلك، وادعوا  بينما نفى  التيمار"،  أرباب  للمال املريي "ضد ملتزمي خواص جبلة من  املدينني 

خالًفا للحق، فضاًل عن عرقلة تحصيل املال، ما ترتب عىل ذلك رضر كبري". ويبدو أّن التيماريني قد استأنفوا الشكوى لدى السلطان 

21 م. د. 78 / 1562، حكم إىل وايل دمشق ودفرتدارها مؤرخ يف أوائل ربيع األول - أواخر ذي الحجة )حزيران/ يونيو 1609 - آذار/ مارس 1610م(، أبو حسني، ص 135 - 136. 

يشري ُحكم من السلطان إىل وايل دمشق ودفرتدارها مؤرخ يف أوائل ربيع األول - أواخر ذي الحجة )حزيران/ يونيو 1609 - آذار/ مارس 1610م( إىل الحظر عىل أّي بلوكبايش 

إنكشاري أو فرد من اإلنكشارية يف دمشق استئجار "القرى واملزارع من الخاص الهمايوين التابعة ملقاطعات طرابلس"، أبو حسني، ص 136. حول داللة "بلوكبايش". قارن 

بـ: أبو حسني، ص 208.

22 إسطفان الدويهي، تاريخ األزمنة، تحقيق األبايت بطرس فهد، ط 3 )بريوت: دار لحد خاطر، د.ت.(، ص 507. 

23 قارن بـ: البالد العربية يف الوثائق العثمانية: النصف األول من القرن 10ه 16م، إعداد وترجمة فاضل بيات، تقديم خالد أرن، مج 2 )إسطنبول: إرسيكا، 2011(، 

ص 190. 

24 بيات، الدولة العثمانية يف املجال العريب، ص 77.

25 املرجع نفسه، ص 152، 159.

26 املرجع نفسه، ص 291 - 294.

27 "تقرير عيل أفندي عن التيمار املوجه إىل الصدر األعظم"، يف: أوغيل، ص 648. 
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نفسه بوصفهم يجبون أموال "خواصه السلطانية" رًدا عىل تجاوز الفالحني أمري لواء جبلة وقاضيها إىل بكلربيك الشام، وتقديم الشكوى 

إليه ضدهم، فأىت الحكم السلطاين يف صيغة ُتلزم وايل الشام عدَم التدخل يف "الخواص السلطانية"، وحرص املرجع الذي يبّت يف شكاوى 

الفالحني يف أمري لواء جبلة وقاضيها الرشعي. وُيستنتج من نص الوثيقة أّن بكلربيك الشام ربما كان عىل خالف مع أمري لواء جبلة، وربما 

هو الذي حّرض الفالحني عىل رفع شكوى إليه متجاوزين أمري اللواء وقاضيه، إذ يشري الحكم السلطاين إىل أّن بكلربيك الشام يُحول 

دون تنفيذ أمر السلطان "بعدم إرسال الجنود إىل لواء آخر، وعدم إلحاق قاٍض بقايض األرض")28).

تعزز النظام التيماري للواء جبلة بعد فتح القانوين لقربص عام 1570م، حيث سجل "الديوان" العثماين توزيع املئات من أوقاف 

هذا  ترافق  بل  "التيماري"،  التوسع  بهذا  خاًصا  استهداًفا  مستهدًفا  جبلة  لواء  يكن  ولم  الحملة.  يف  أبلوا  من  عىل  اللواء  يف  "التيمار" 

التسجيل مع تقسيم األرايض عىل طول وادي الفرات األعىل عىل الجنود العثمانيني والقبائل العربية املوالية)29).

غري أّن النزاع بني أمري لواء جبلة والفالحني استمر، يف ما يبدو، وأخذ شكاًل عنيًفا حني قام حاجي يوسف كتخدا أمري لواء جبلة، 

عام 1003ه/ 1595م، بمهاجمة بعض القرى، ومصادرة خيولها، وحبس بعض رجالها. لكّن الباب العايل ما إْن وصلته الشكوى، حتى 

أمر قضاة طرابلس وحماة وطرطوس بإعادة "ما ُأخذ منهم بطريقة غري مرشوعة")30) ويبدو أّن كتخدا أمري لواء جبلة كان تركمانًيا ينتمي 

إىل عائلة آل سيفا الرتكمانية التي حّلت مكان عائلة عساف الرتكمانية، وتولت بكلربكية والية طرابلس يف مرحلة تحّول تبعية لواء جبلة 

وجبل النصريية من وايل الشام إىل والية طرابلس، وهو ما يشري إىل تويّل عائلة آل سيفا الرتكمانية والية طرابلس، وحكم آل سيفا ألوية 

والية  تشكيل  العثمانيون  أعاد  إذ  العائلة،  أبناء  خالل  من  مبارًشا  النصريية - ُحكًما  جبل  ومناطق  جبلة  لواء  فيها  - بما  طرابلس  والية 

طرابلس يف عام 1579م، وعينوا يف سياق تخلصهم من آل عساف الرتكمان حكام طرابلس، منافسهم يوسف باشا والًيا )بكلربكًيا أو أمريًا 

لألمراء( عىل طرابلس يف عام 1579م، وحصل بذلك يوسف آل سيفا الذي تنحدر أصول عائلته من تركمان مرعش شمايل حلب، عىل 

رتبة الباشوية من رتبة مري مريان )أمري أمراء أو مري لوا()31).

تحّول هذا "الخاص السلطاين" إىل "التيمار" يف عهد السلطان أحمد خان بن السلطان محمد خان ]الثالث[ بن السلطان مراد 

خان ]الثالث[ 998 - 1062ه/ 1590 - 1617م، وتأّلف هذا اإلقطاع التيماري من تسع زعامات )وهو ما يزيد ضمانه عىل عرشين ألف أقجة 

حتى تسعة وتسعني ألًفا وتسعمئة وتسع وتسعني أقجة( وواحد وتسعني تيمارًا )وهو ما يقّل ضمانه عن عرشين ألف أقجة ولو بأقجة 

واحدة()32)؛ ويعني ذلك أّنه كان يف لواء جبلة نحو تسعة "زعماء"، يقود كل منهم فوًجا من أرباب التيمارات يف املهّمات العسكرية حني 

تطلبها الدولة. فلقد كان أرباب التيمار يؤلفون فوج "اآلالي" الذي كان يقوده أحد الزعماء. وبهذه الوظيفة، انفردت الزعامة عن أرباب 

التيمارات بأّنها كانت تعني رتبة ضابط)33).

ويسمح السياق التاريخي بالقول إّن آل سيفا الرتكمان والة طرابلس قد شّكلوا أصحاب هذه اإلقطاعات العسكرية التيمارية عىل 

أنواعها املختلفة، إذ َحكم يوسف باشا آل سيفا وايل طرابلس مقاطعات الوالية، ومنها مقاطعات جبل النصريية، ُحكًما عائلًيا مبارًشا، 

أمراء(  بكلربيك )أمري  باشا  العائلية. فكان يوسف  أو تحالفاتها  ينتمون، يف أغلب األحيان، إىل عائلته  الذين  التيمارات  أرباب  بواسطة 

28 البالد العربية يف الوثائق العثمانية، م 2، ص 189 - 190.

29 قارن بـ: ستيفان وينرت، الشيعة يف لبنان تحت الحكم العثماين )1516 - 1788(، ترجمة محمد حسني املهاجر )بريوت: مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، 2016(، 

ص 86.

30 م. د: 73 / 437، 1 رمضان 1003ه )10 أيار/ مايو 1595م(، ُحكم إىل قايض طرابلس وقضاة حماة وطرطوس، أبو حسني، ص 134.

31 رافق، ص 151 - 152.

32 "تقرير عيل أفندي"، ص  622، 648، 702.

33 بيات، الدول العثمانية يف املجال العريب، ص 78؛ قارن بـ: أوغيل، ص 503 - 504.
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العلويني الحايل، واألمري قاسم بن سيفا أمريًا  الوالية، وكان ابن شقيقه األمري سليمان حاكًما لصافيتا قاعدة القسم الجنويب من جبل 

لسنجق جبلة قاعدة القسم الشمايل من الجبل، وابنه األمري عمر أمريًا لسنجق حمص. وتفاوتت سلطة هؤالء من فرتة إىل أخرى، ولكْن 

يف أواخر عهد آل سيفا يف أوائل عرشينيات القرن السابع عرش، كان األمري سليمان "حاكًما" لصافيتا وصاحب نفوذ لدى مقدمي العشائر 

الكلبية )النصريية( يف جبلة حيث كانوا ُيلجئونه يف رصاعاته مع أقطاب عائلته)34).

3. آثار االنحالل يف تشّكل رشيحة امللتزمني املحليني يف الجبل

االلتزام الثانوي أو االلتزام من الباطنأ.أ

من  التيمارية  األرايض  استثمار  تأجري  ومنها  االنحالل،  هذا  أخذها  التي  املختلفة  باألشكال  التيماري  النظام  انحالل  انعكس 

"الباطن" ملتعهدين محليني، أو العهدة إليهم باالستثمار ضمن صيغة بينهم وبني امللتزم األسايس الرسمي، عىل بداية تشّكل رشيحة 

آل سيفا وايل  "تيمارًيا". وكان يوسف  منه، ومركزه صافيتا كان  الجنويب  القسم  فإّن  الجبل،  الجبل. وبخصوص  املحليني يف  األعيان 

لنا  لواء جبلة - يف ضوء ما وفرته  الشمايل وقاعدته  بينما كان قسمه  التيمارية استثمارًا مبارًشا)35)،  أهّم مناطقه  طرابلس يستثمر بعض 

الوثائق العثمانية الجديدة املنشورة - خاضًعا لنظام "الخواص السلطانية" التي يعود عائدها إىل الخزينة املركزية، وهو ما يمكن استنتاجه 

من وثيقة عثمانية مؤرخة يف شعبان 959ه )آب/ أغسطس 1552م) بتظلم فالحي جبلة "ضد ملتزمي خواص جبلة من أرباب التيمار")36)، 

ثّم تحّول تنظيمه اإلقطاعي الرضيبي أو العسكري يف عهد السلطان أحمد خان بن السلطان محمد خان ]الثالث[ بن السلطان مراد 

خان ]الثالث[، يف الفرتة 998 - 1062ه/ 1590 - 1617م، من خاص إىل تيمار، وتأّلف هذا اإلقطاع من تسع زعامات )وهو ما يزيد ضمانه 

عىل عرشين ألف أقجة( وواحد وتسعني تيمارًا )وهو ما يقّل ضمانه عن عرشين ألف أقجة ولو بأقجة واحدة()37). ويعني ذلك أّن لواء جبلة 

قد خضع "لعملية التحرير، أْي مسح األرايض وإحصاء السكان، لتقدير موارد األلوية" التي ُطّبق فيها نظام التيمار، ومنها لواء جبلة)38)، 

لكن بحلول القرن الثامن عرش غَدت املواضع التيمارية محصورًة ومحدودًة ملصلحة شيوع نظام االلتزام.

يبدو أّن التحول إىل نظام االلتزام يف لواء جبلة )لواء الالذقية( الذي يضم القسم الشمايل من جبل النصريية قد بدأ يربز يف وقت 

متأخر نسبًيا عن بروزه يف األلوية األخرى الشامية واألناضولية عموًما، ويف ألوية والية طرابلس خصوًصا، وعن التحول منه إىل نظام 

االلتزام بالنسبة إىل صافيتا قاعدة القسم الجنويب من جبل النصريية. وقد عهد به يف لواء جبلة إىل األمراء العثمانيني، وتحديًدا إىل محمد 

محمد باشا أمري أمراء )بكلربيك( طرابلس، لكّن ذلك كان وفق الجمع بينه وبني أسلوب اآلربالق. وحدث هذا التحول يف سياق تحّول 

أسلوب إدارة إيالة/ والية طرابلس يف الفرتة 1041 - 1051ه/ 1631 - 1642م من خاص إىل التزام)39). وقد حافظ الوايل عىل أسلوب اآلربالق 

34 أحمد بن محمد الخالدي الصفدي، لبنان يف عهد األمري فخر الدين املعني الثاين، تحقيق أسد رستم وفؤاد أفرام البستاين، ط 2 )بريوت: املكتبة البولسية، 1985(، 

ص 16، 183، 169.

35 املعلومة مستمدة من: م/ د. 56 / 74، ُحكم إىل وايل طرابلس، أبو حسني، ص 166.

36 بيات، الدولة العثمانية يف املجال العريب، ص 77؛ البالد العربية يف الوثائق العثمانية، مج 2، ص 189 - 190. كانت جبلة خاضعًة، يف حدود عام 959ه/ 1552م، 

لسلطة "ملتزمي خواص جبلة من أرباب التيمارات"، وقد تخطوا أمري السنجق وقاضيه يف الشكوى من ابتزاز "امللتزمني" إىل بكلربيك الوالية يف دمشق، لكّن السلطان أّنب 

بكلربيك دمشق عىل تدخله يف "خواصه السلطانية"، وعىل السماح للفالحني بتجاوز قاضيهم وحاكم السنجق.

37 "تقرير عيل أفندي"، ص 622، 648، 702.

38 بيات، الدولة العثمانية يف املجال العريب، ص 30.

39 املرجع نفسه، ص 209 - 211.
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يف لواء جبلة بسبب االعتماد عليه يف توفري نفقاته أو حاجاته من علٍف وشعرٍي، إذ إّن اآلربالق نظاٌم لتوفري نفقات الفرسان املشاركني يف 

الحمالت، ثّم تطور إىل توفري املخصصات العينية والنقدية التي تقدمها الدولة لرجاالتها من العسكريني واملدنيني)40).

تحييد االنتامء الديني واملذهبي يف عقود االلتزام: حالة النصريينيب.أ

أو  مسلمني  غري  مللتزمني  االلتزام  مْنح  يف  عموًما،  الديني  أو  املذهبي  االنتماء  وال  خصوًصا،  النصريي  املذهبي  االنتماء  يؤثر  لم 

مسلمني غري سّنة، إذ فصلت املحاكم الرشعية التي تربم عقود االلتزام بني وظيفة االلتزام واالنتماء املذهبي أو الديني للملتزم، أو ما بني 

الوظيفتني املالية واأليديولوجية. وتحفل وثائق املحكمة الرشعية بطرابلس بعقود تلزيم وكفالة تأمني أموال االلتزام لكثري من القرى إىل 

مسيحيني بصفة ملتزمني أو كافلني، كما كان بعض مشايخ القرى اإلسالمية يكفلون بدورهم يف العديد من القرى امللتزمني املسيحيني. 

وكان االستثناء الوحيد هو أّن امللتزم إذا كان مسيحًيا ال يصبح حاكًما، بل ُيعنيَّ حاكم مسلم للمنطقة إىل جانبه، لكْن كان يمكنه أن 

يمثل السلطة الفعلية، بينما ُيمثل الحاكم املسلم السلطة الشكلية أو الرشعية. ولم يكن ذلك استثناًء، وإنما كان جزًءا من ظاهرة انتشار 

مْنح عقود االلتزام ألهل الذمة، بل كان مْنح عقود االلتزام ألهل الذمة يف بقية أنحاء اإلمرباطورية أعىل مّما كان عليه املْنح يف بالد 

الشام. فوفق باموك مثاًل، بلغت حصة اليهود كملتزمني الذروَة يف القرن السادس عرش، بينما بلغت حصة املسيحيني أقّل من 10 يف املئة. 

ويف هذا السياق برزت ظاهرة امللتزمني كرشكاء ينتمون إىل طوائف دينية مختلفة، وكانت هذه الظاهرة أكرث انتشارًا مّما كان عليه األمر 

يف بالد الشام. وقد انطبق ذلك عىل امللتزمني من الشيعة اإلثني عرشية )اإلمامية(، وكذلك عىل النصريية الذين لم تكرتث السلطات 

العثمانية كثريًا بانتمائهم إىل فئة دينية إسالمية "هرطقية" حني منحتهم االلتزامات، عىل الرغم من أّن النصرييني كانوا خاضعني، منذ 

الفتح العثماين للشام، لرضيبة "القرش"، ويستحق ذلك التوقف عنده بالنظر إىل خصوصية هذا التوقف.

كان السلطان سليم األول قد اكتفى بتطبيق رضيبة القرش التي كانت ُتفرض عىل كل رجل من أهل الذمة عىل النصريية يف جبل 

النصريية، عماًل بتقليد مملويك أسبق)41). ويشري أقدم إحصاء للرضائب يف املنطقة رصده وينرت، وقد ُحرِّر يف عام 1519م، أو تقريًبا بعد الفتح 

العثماين مبارشًة، إىل املطالبة بدفع تلك القرى التي كانت ُتجبى فيها رضيبة القرش "يف قديم األيام" أي يف العهد اململويك، من دون أن 

يشري إىل النصرييني )العلويني( عىل وجه الحرص)42). ويبدو أّن "القرش" هو نفسه ما أشار إليه ابن بطوطة )703 - 779ه/ 1304 - 1377م( 

الروك ومسح  1318م( يف جبلة عىل سياسة  19 شباط/ فرباير  717ه/  الحجة  ذو   17( النصريي  املهدي  تمّرد  إخماد  بعد  الرأس  برضيبة 

األرايض وتقدير الرضائب اململوكية، رافًعا شعار "املقاسمة بالعرش ال غري لريّغب الفالحني فيه")43) من أنه قد ُعِفَي عن النصرييني رشط 

"دفع دينار عن كل رأس منهم إْن حاول ]أمري الالذقية[ إبقاءهم")44).

لكّن ابنه الذي خلفه السلطان سليمان القانوين، تعدى هذه الحدود الرضيبية التي فرضها والده السلطان سليم إىل فرِض سياسٍة 

أكرث تشدًدا عىل النصرييني يف جبل النصريية بوصفهم نصرييني، وقد فرض القانوين هذه الرضيبة املعّينة عىل جماعة مذهبية بوصفها 

كذلك، يف سياق االضطرابات الشيعية يف شمايل بالد الشام، ومواجهته لحركات التمرد القزلباشية العنيفة والقوية املوالية للصفويني، 

اإلسالمية.  للرشيعة  وال يخضعون  يصّلون  وال  يصومون  ال  بالنصريية  ُيعرف  شعٌب  طرابلس  سنجق  يف  هناك  بأّن  السلطان  فرسم 

40 املرجع نفسه، ص 210 - 211. أّما أوغيل، فيحدده عموًما بأنه بدل علف، بدل شعري، وُخصص آلغوات الِحرف ورؤسائها، ومنها ما ُخصص لألمراء املرابطني عىل الحدود، 

ويمكن أن ُيمنح ألّي شخص يقوم به من خارج األمراء. قارن بـ: أوغيل، ص 693.

41 Stefan Winter, “The alawis in the ottoman period,” in: Michael Kerr & Craig Larkin (eds.), The Alawis of Syria: War, Faith and Politics 
in the Levant (London: C. HURST & Co., 2015), p. 51.

42 Ibid. 

43 الحافظ بن كثري الدمشقي، البداية والنهاية، وّثقه وقابل مخطوطاته عيل محمد عوض وآخرون، مج 7، ج 14، ط 3 )بريوت: دار الكتب العلمية، 2009(، ص 82.

44 رحلة ابن بطوطة: املسماة تحفة النّظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، اعتناء درويش الجويدي )بريوت/ صيدا: املكتبة العرصية، 2011(، ص 76 - 77.
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ويف سجّل الحسابات القديم، جزٌء من هذه الفئة مقّدٌر عليه رضيبة ُتعرف بـ "قرش عىل كّل رجل"، وكانت ُتجبى كّل عاٍم بحسب الدفرت 

اًل يف الدفرت ولم ُتفرض عليهم الرضيبة. وكان أمر السلطان هو أن ُتجَمع منهم جميًعا. وعىل أساس  ]الّسجل[. وبعضهم لم يكن مسجَّ

12 بارة ]نحاسية[ من كّل الرجال املتزوجني، و6 بارات من الفتيان غري املتزوجني القادرين عىل  القانون القديم، فإنَّ قرًشا مؤلًَّفا من 

العمل وكسب رزقهم، يجب أن تسّجل يف الدفرت الجديد)45).

يبدو أّن السلطان قد عامل الدروز يف مجال "رضيبة القرش" معاملة النصرييني بالنظر إىل أنهم "كانوا حًقا يف حالة عصيان أو ثورة مستمرة" 

منذ القرن السادس عرش ضد العثمانيني)46). ويبدو أّنه قد فرض هذه الرضيبة اإلضافية عىل الدروز إثر إخماد عصيان الدروز، أو ثورتهم 

يف جبل لبنان عام 1585م، وقيام القوات العثمانية بغزو الجبل)47)، بحيث كان دروز جبل لبنان يدفعون يف القرن السابع عرش، عىل حّد 

ما أشار إليه ميخائيل مشاقة، رضيبًة إضافيًة ُتعرف بـ "مال فريضة"، وهي "عىل رؤوس الرجال". وهذه الرضيبة، وفق مشاقة، تشبه 

"مال جوايل" املفروض عىل النصارى، وكالهما بـ "منزلة الجزية")48)، وربما ارتبط فرض هذه الرضيبة عىل دروز جبل لبنان بتمّرد الدروز 

املستمر ضد العثمانيني خالل القرن السادس عرش، غري أنه انطوى موضوعًيا عىل االعرتاف العثماين بالنصرييني والدروز كطوائف مميزة 

تدفع الرضائب يف إطار النظام العثماين. وخالل التحول من النظام التيماري إىل نظام االلتزام توارت "رضيبة القرش" من عقود االلتزام 

املمنوحة مللتزمني نصرييني، بمعنى أنه ال نصَّ عليها يف حجج االلتزام.

أبرزوا يف محاولتهم  أّن آل شمسني ومن حولهم ربما  النصريية للمجتمع املحيل يف الجبل،  التقدير، يف ضوء املصادر  قد يمكن 

الحصول عىل التزام مجتمعاتهم املحلية قدرًا كبريًا من التكيف مع النظام الرشعي الُسني العثماين. ومن هنا، ليس مستغرًبا ترافق ذلك 

مع حصولهم عىل أول حجة رشعية التزامية، إذ بنى الشيخ درويش آل شمسني يف عام 1150ه/ 1737م جامع صافيتا)49)، ويشري الشيخ 

أحمد عيل حسن إىل أّن مفتي صافيتا الشيخ معىّل حمني )نسبة إىل قرية حمني( كان يومئذ من أبناء النصرييني، وعاد من دراسته للعلوم 

التكيف  التوجه ودفع به ضمن دينامية  بارك هذا  أنه  إليها ليكون مفتًيا عليها. وهو ما قد يمكن االستنتاج منه  الرشعية يف إسطنبول 

الرشعي مع دينامية املْنح االلتزامي)50).

تصفية باشا طرابلس للبشعالين وصعود األعيان النصرييني املحلينيج.أ

اعتمد بكلربيك طرابلس يف جباية أموال االلتزام عىل ملتزمها القديم يف الالذقية وصافيتا أيب الرزق البشعالين، إال أنه بعد قيام بشري 

باشا وايل دمشق بقتل البشعالين، يف عام 1654م، بدعوى والئه لألمري ملحم املعني، وإنهاء دور عائلته يف التزام الالذقية وصافيتا، يف سياق 

الضغط عىل األمري ملحم العيني بدعم خصومه اليمانيني بقيادة آل علم الدين)51)، أخذ االلتزام يف الجبل يتحول إىل القادة املحليني، متساوًقا 

الصمد  - يف ضوء تحليل قاسم  القول  النصريية، بحيث يمكن  نظام االلتزام يف مقاطعات والية طرابلس، ومنها مقاطعات جبل  تعميم  مع 

لسجالت املحكمة الرشعية بطرابلس - إّنه ابتداًء من الثلث األخري من القرن السابع عرش وطوال القرن الثامن عرش، وحتى مجيء املرصيني 

45 Winter. 

46 أبو حسني، ص 25.

47 انظر تفاصيل ذلك كما وردت يف وثائق دفرت املهمة، يف: أبو حسني، ص 25.

48 ميخائيل مشاقة، منتخبات من الجواب عىل اقرتاح األحباب، تحقيق أسد رستم وصبحي أبو شقرا، ط 2 )بريوت: املكتبة البولسية، 1985(، ص 46.

49 منري عبد الحميد صقر، تاريخ صافيتا يف العهد العثماين 922 - 1337ه/1516 - 1918م )دمشق: دار العرّاب، 2012(، ص 197.

50 قارن بـ: أحمد عيل حسن، حمني خالل ثالثة قرون )طرطوس: دار إياس، 1998(، ص 51.

الوايل فيها، فقام بشري باشا بقتله  بينه وبني وايل دمشق بشري باشا، وهزم  العيني يف واقعة "وادي القرن" التي نشبت  51 قتله بشري باشا بدعوى انحيازه إىل األمري ملحم 

عام 1654م؛ وبذلك انتهى دور آل املشعالين يف االلتزام. طنوس الشدياق، أخبار األعيان يف جبل لبنان، وقف عليه وناظر طبعه املعلم بطرس البستاين، إرشاف نظري عبود، 

تحقيق مارون رعد، ج 1 )بريوت: دار نظري عبود، 1993(، ص 294 - 195. ومحمد كرد عيل، خطط الشام، ج 2 )دمشق: مؤسسة النوري، د. ت.(، ص 260؛ الدويهي، ص 538.
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يف حملتهم عىل بالد الشام، كان نظام االلتزام هو املعمول به يف مقاطعات طرابلس)52)، ما مّكن األعيان املحليني التقليديني النصرييني من 

التحول إىل أعيان عثمانيني واالنخراط يف منظومتهم. ويك يستقيم فهم ما أورده الصمد، فإّن نظام االلتزام َعمَّ مقاطعات طرابلس، باستثناء 

املناطق التيمارية التي كانت قائمًة يف بعض املقاطعات، ومنها صافيتا. لكّن ذلك كان يف نطاق محدود ومحّدد، وربما بالقالع، وكانت صكوك 

املحكمة الرشعية بطرابلس اللتزامات صافيتا أو حججها تشري إليها تحت اسم "تيمار مستحفظان"، مستثنيًة إياها من وظائف االلتزام.

كان من أبرز العائالت املحلية الجبلية التي آل إليها االلتزام بعد مقتل البشعالين آُل شمسني يف صافيتا الذين ينتمون إىل اتحاد 

عشائر الحدادين)53). ويبدو أّن آل شمسني يف صافيتا، عىل غرار مقدمي جبلة، كانوا يعملون يف األصل كملتزمني ثانويني للبشعالين 

من الباطن قبل مقتله، بوصفه ملتزًما من وايل طرابلس عىل الالذقية وصافيتا. وإّن املؤرش العاّم لطريقة اعتماد امللتزمني عىل ملتزمني 

محليني ثانويني، أو ملتزمني محليني من الباطن، يجد أساسه يف أّن امللتزمني الكبار كانوا يمنحون التزام املقاطعات مللتزمني محليني 

ثانويني بـ "بدالت أعىل"، وهو ما يضمن لباشا طرابلس تسديد بدل االلتزام، وتحقيق فائٍض يترصف فيه كآربالق لنفقاته. وشّكل ذلك 

نواًة لربوز ظاهرة ما سُيعرف الحًقا بـ "متسلمي املقاطعات" من طرف امللتزمني املحليني)54).

وفق صقر، فإّن فرع زيدان من آل شمسني قد تولوا التزام صافيتا بموجب "حجة رشعية" يف عام 1077ه/ 1667م)55). غري أّن 

هذا االلتزام لم َيُدم طوياًل، إذ آل التزام صافيتا يف عام 1078 - 1079هـ/ 1668 - 1669م، وفق وثائق املحكمة الرشعية بطرابلس، إىل 

آل حمادة الشيعة، إىل جانب التزامهم ناحية عكار وناحية جبة برشي. وكانت قيمة التزام صافيتا هي األعىل، إذ بلغت ثالثًة وأربعني قرًشا 

مقابل اثنني وثالثني ألف قرش لناحية عكار، وثمانية آالف قرش لناحية برشي)56). وكان آل حمادة قد تمكنوا، بدًءا من القرن الخامس 

عرش مع تشجيع السياسات العثمانية عىل اإلعمار واستصالح األرايض، من الحصول عىل العديد من املقاطعات املمتدة من سفوح صنني 

الشمالية إىل جبة برشي يف الشمال، بما يف ذلك بالد جبيل والكورة والبرتون وبعلبك)57)، وخدموا آل عساف ثّم آل سيفا والة طرابلس، 

غري أنهم تمكنوا بعد تصفية العثمانيني آلل سيفا من استعادة نفوذهم االلتزامي بالنظر إىل خربتهم يف تحصيل الرضائب)58).

وعىل األرجح، عاد آل شمسني خالل تويل آل حمادة مسؤولية االلتزام عن صافيتا ومناطق أخرى واسعة من لبنان إىل دورهم 

القديم كملتزمني ثانويني، أو ملتزمني من الباطن مللتزم أسايس حصل عىل حجة رشعية صادرة عن املحكمة الرشعية بااللتزام من قبل 

- املعنية يف تسعينيات القرن السابع عرش التي  التمرد الدرزية الشيعية  وايل طرابلس. واستمرت وظائفهم االلتزامية حتى وقوع حركة 

قامت عىل مشايخ آل حمادة الشيعة وعىل األمري أحمد املعني)59)، والتي برز فيها تمّرد مقدمي "طائفة النصريية" يف "لواء جبلة" عىل دفع 

52 قاسم الصمد، "نظام االلتزام يف والية طرابلس يف القرن 18، من خالل وثائق سجالت محكمتها الرشعية"، ورقة مقدمة يف "املؤتمر األول لتاريخ والية طرابلس إبان 

الحقبة العثمانية 1516 – 1918"، قسم التاريخ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الفرع الثالث يف الجامعة اللبنانية، يف 27 - 28 / 1995.

53 قارن بـ: محمد هواش، عن العلويني ودولتهم املستقلة )الدار البيضاء: دار النرش للتاريخ الحديث، 1997(، ص 83، 91.

54 بيات، الدولة العثمانية يف املجال العريب، ص 111 - 115.

55 يبدو أّن آل زيدان املحليني يف صافيتا كانوا يعملون يف األصل ملتزمني ثانويني، وتحولوا إىل ملتزمني أساسيني مسؤولني مبارشًة أمام مركز الوالية بطرابلس، وُسجل 

هنا بعد تسارع التحول إىل نظام االلتزام عقدان اللتزام الشيخ شمسني أوغلو زيدان والشيخ زيدان مع شقيقه محمد شمسني زيدان يف شوال 1077ه )آذار/ مارس 1667م( 

بمبلغ قدره خمسة عرش ألف قرش. صقر، ص 116 - 117.

56 "فوض إليه قبض جميع أموالها املعتادة من صيفي وشتوي وخراج أشجار ومقطوع فدادين ورسم معز ونحل ومشاهرة وعيديه وقدوميه ورسم دواليب وقشالق تركمان 

وعرب ورسم كنايس ورسم جاموس وجرم وخيانة وبعض هوّي وسائر الرسومات والعوايد". قارن بـ "قضية: التزام الشيخ أحمد بن حمادة نواحي عكار وصافيتا وجبة برشي" 

)ص E.N: 2 - 253( )2 / 52(، سجل املحكمة الرشعية بطرابلس، 1078 - 1079هـ/ 1668 - 1669م

57 قارن بـ: محمد عيل ميك، لبنان من الفتح العريب إىل الفتح العثماين، ط 6 )بريوت: دار النهار، 2006(، ص 266.

58 وينرت، ص 89.

59 للتوسع يف تعرُّف هذه الحركة، قارن بأحدث الدراسات ذات النتائج الجديدة حول ذلك، انظر: أبو حسني؛ ينرت؛ سعدون حمادة، الثورة الشيعية يف لبنان 1685 - 1710 

)بريوت: دار النهار، 2012(. ودراسة حمادة األخرية تنطلق من الناحية اإليستوريوغرافية يف كتابة التاريخ من وجهة نظر أو رؤية رسدية شيعية إمامية مرتكزة شيعًيا. 
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"الرضائب األمريية". وما يهم من التوقف عند هذا التمرد هو تحديُد بروز دور املقدمني املحليني النصرييني يف التزام الرضائب األمريية يف 

ر هذا الدور يف القرن الثامن عرش إىل دور التزامي مبارش، ومن ثّم إىل دور  مجتمعاتهم املحلية من الباطن، أو كملتزمني ثانويني، وتطوُّ

أعياين يتوسط بني املركز العثماين ومجتمعاتهم.

4. مترد مقدمي الجبل يف لواء جبلة ونقل مركزه إىل الالذقية

برز املقدمون النصرييون، ومعهم عىل األرجح مقدم صهيون السنّية، يف القسم الشمايل من الجبل املؤّلف من لواء جبلة كملتزمني 

ثانويني يف مجتمعاتهم املحلية. كان لواء جبلة هو نفسه ما سُيطلق عليه الحًقا اسم "لواء الالذقية" وهو تابع بدوره ملركز الوالية بطرابلس، 

إال أّن الوثائق العثمانية ظلت حتى يف عهودها املتأخرة ُتطلق عليه اسم "لواء جبلة" بحسب ما هو مقرر يف قيودها إىل حني دخول القوات 

املرصية يف عام 1832م)60). وكان مركزه حتى أواخر القرن السابع عرش يف بلدة جبلة التي يتجمع فيها أرباب التيمارات والزعامات، وليس 

يف بلدة الالذقية التي كان نموها ال يزال بطيًئا، وكان املركز يف بلدة جبلة يجبي الرضائب من جبال جبلة بواسطة ُجباٍة عثمانيني رسميني 

تابعني لـ "دفرت الباش محاسبة". وكان هؤالء الُجباة يعتمدون يف جباية الرضائب عىل من تصفهم إحدى الوثائق العثمانية يف تسعينيات 

القرن السابع عرش بـ "مقدمي طائفة النصريية" يف جبال السنجق، وهم مهنا بن مخلوف، وسليمان بن محفوظ، ومحمد بن سلهب، 

ومقدم آخر ُيعتقد أنه كان ُسنًيا، وليس نصريًيا، هو جندب مصطفى مقدم منطقة صهيون)61).

يتبني، من خالل تاريخ خوندة ألنساب العلويني، أّن هؤالء املقدمني كانوا زعماء عشرية الحدادين يف القرداحة والجهنية أو بيت 

الشلف يف املزيرعة، والرشاونة يف سهل الغاب ويف سلهب وعني الكروم يف منطقة مصياف، وهي كّلها يف التصنيف العشائري النصريي 

عشائر حدادية وكلبية، أي سنجارية يف مفهومها عن نسبها، جاءت إىل الجبل - بحسب التاريخ الشفوي املحيل املتوارث - مع املكزون 

السنجاري )583 - 638ه/ 1187 - 1240م( يف العقد الثاين من القرن الثالث عرش امليالدي.

يبدو، من خالل التاريخ الشفوي النصريي املحيل، أّن هؤالء املقدمني قد اضطلعوا بدور ملتزمني فعليني ملناطقهم من الباطن، أو 

ملتزمني ثانويني. وتمكنوا بفضل السيطرة عىل األموال االلتزامية من تشكيل مراكز قّوة مالية واقتصادية، ومن ثّم سياسية محلية لهم 

يف مجتمعاتهم. وقد برز منهم أحمد بن مخلوف والد مهنا بن مخلوف زعيم العشرية الكلبية يف جبلة الذي ُقتل يف عام 1686م، تقريًبا، 

عىل يد أحد الفالحني النصرييني ممن ينتمون إىل املذهب الحيدري، انتقاًما ملا مارسه ضدهم من رضوب االضطهاد والسخرة والتحويل 

القرسي إىل املذهبية النصريية )الكالزية()62). وكان أحمد بن مخلوف وفق مصادر التاريخ النصريي املحيل أقواهم، وأكرثهم نفوًذا ملا 

امتلكه من ماٍل ورجاٍل وتحالٍف مع املشايخ، إذ كان يدفع من ماليته الخاصة مبالغ االلتزامات يف أوقات القحط واألزمات)63)، ووقع قتله 

يف مرحلة االنقسام املذهبي النصريي الكبري بني الكالزية والحيدرية الذي تبلور يف القرن السابع عرش)64)، ما دفع قريبه عيل الشلهوم 

60 إلياس صالح الالذقي، آثار الحقب يف الذقية العرب، تحقيق وتقديم إلياس جريج )بريوت: دار الفارايب، 2013(، ص 209.

61 أبو حسني، وم. د. 102 / 274، أوائل صفر 1103 )ترشين األول/ أكتوبر 1691م(، ُحكم إىل أمراء األلوية والقضاة يف والية دمشق، ص 148 - 149.

62 خوندة، ص 187 - 191، ال يعرف عىل وجه الدقة تاريخ مقتل مخلوف، لكن التاريخ املحيل يروي أنه ُقتل قبل أن ينهي بناء مقام الشيخ قرفيص الذي انتهى بناؤه يف 

عام 1100ه - 1688م، خوندة، ص 65.

63 املرجع نفسه، ص 187.

إليه  وتنتسب  1603م(  )1011ه/  يف  حرفوش  وفق  وولد  كالزو،  قريته  إىل  نسبًة  بـ "الكالزي"،  ُيعرف  وهو  األنطايك،  الكالزي  محمد  الشيخ  إىل  نسبة  64 الكالزية 

الشيعة  غالة  تاريخ  الصنيعة يف مخترص  خري  حسني حرفوش،  انظر:  أيب سعيد.  بعد  تأليًفا"  "ألف  علوي  أول شيخ  ويعتربه حرفوش  الكالزية".  "الفرق  الحرفوش  وفق 

ص تداولها من قبل ورثة الكاتب عام 1987 يف نطاق محدود(، ج 3، ص 1183. وواجهه من الطرف اآلخر الشيخ محمد حيدر وهو  )مخطوطة مؤلفة من خمسة أجزاء ُرخِّ

من كالزو أيًضا، وعرف أتباعه بـ "الحيدريني". انظر: خوندة، ص 53. ويشري خوندة إىل أّن هذا االنقسام املذهبي النصريي الداخيل بني" الكالزية" و"الحيدرية" يعود إىل 

االستقطاب الفقهي بني الشيخ محمد يونس كالزو )ت. بعد 1011 / 1602م( والشيخ محمد حيدر، وكالهما من قرية كالزو يف ريف أنطاكية، فحمل أتباع الشيخ كالزو اسم 

الكالزيني. بينما حمل أتباع الشيخ حيدر اسم الحيدريني. ووصل هذا الرصاع إىل نهايته بتبلور املذهبني يف حدود عام 1053ه/ 1643م. خوندة، ص 53. وتشري معلومات أخرى 

إىل أّن الشيخ كالزو قد تويف بعد عام 1011ه/ 1602م. ومهما يكن األمر، فإّن تبلور هاتني املذهبيتني واستقاللهما النسبي قد حدث خالل النصف األول من القرن السابع 

عرش. وبهذا املعنى، فإّن هذا االنقسام حديٌث نسبًيا.
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الذي كان ُيلقب لقّوته بـ "بيضات البغل" إىل االنتقام من الفالحني الحيدريني املتمركزين يف قرية سيانو، فأعمل القتل بهم، وفرض 

عليهم إّما التعلون عىل الطريقة املذهبية الكالزية أو الرحيل من سيانو)65).

تمّثل دور ابن مخلوف يف التدخل الفاعل يف االستقطاب الكالزي - الحيدري ملصلحة الكالزيني، واستحق بفضل هذا التدخل 

والليوث  الفخام،  األماجد  "املقدمني  مخلوف  آلل  الكالزيني  املشايخ  مْدَح  والنهي،  األمر  أو  القوة،  مقاليد  تحّكمه يف  عن  عرّب  الذي 

الصناديد"، بحيث غَدوا ملحقني بسلطته)66). ويرى خوندة أّن آل مخلوف كانوا كلبيني ُمميزًا إياهم من آل مخلوف )املعارصين( يف 

بستان الباشا الذين يرى أنهم من فرع العتريية يف عشرية الحدادين)67)، بينما يشري الشيخ حسني حرفوش )ت. 1959( يف مؤلَّفه خري 

الصنيعة يف مخترص تاريخ غالة الشيعة، إضافًة إىل تعليقات الشيخ عبد اللطيف سعود يف حواشيه عىل الكتاب، إىل أنهم كلبيون، 

وإىل هجرتهم من مركزهم يف قرية سنبول )وهي اآلن خربة يطلق عليها اسم سنيبلة( إىل القرداحة، أو من "امللزق الرشقي من اللقبة 

وجهاتها وعني الكروم إىل البالد الشمالية")68). وقد توقف صموئيل ليد عند آل مخلوف، وأشار إىل أّن مهنا بن مخلوف كان له ثمانية 

إخوة، شّكل أربعة منهم أكرب أربعة "حكام" لعشائر الكلبية)69).

يبدو أّن أحمد بن مخلوف ومقدمي لواء جبلة اآلخرين إّما أنهم كانوا ملتزمني ثانويني، أو من الباطن للملتزم األسايس رزق الله 

البشعالين لصافيتا والالذقية، أو أنهم حّلوا مكانه يف التزام جبلة من الباطن تجاه سلطات املركز العثماين بالالذقية بعد قيام بشري باشا 

وايل دمشق بقتل البشعالين يف عام 1654م، وإنهاء دور عائلته يف التزام الالذقية وصافيتا، إذ يشري قرار السلطان إىل أنهم "يُحولون دون 

تحصيل الرضائب، ويتسببون يف الرضر للبالد والعباد. وقد ُسّجلت أسماؤهم يف دفرت الباش محاسبة ليك ُيعَدموا جميًعا بموجب الرشع 

أو يتّم نفيهم إىل إقليم آخر")70). ويمكن االستنتاج من ذلك أّن أرايض جبلة كانت ال تزال تيماريًة من الناحية الرسمية، ُتجبى أموالها 

، أي َجاٍب عثماين يكون موظًفا لدى الدولة، بينما كانت التيمارات يف صافيتا قد ُصفيت تقريًبا،  األمريية من قبل أمنٍي أو مبارٍش مايٍلّ

ماعدا يف بعض املواقع مثل القالع. ووفق بيات، كان نظام التحصيل التيماري يقوم عىل "نظام أمانت" )األمانة( كتحصيل مبارش من 

جهة ُجباة تابعني للدولة، مقابل وصف نظام الجباية غري املبارش عرب وجهاء محليني يتعهدون بتسديد الرضائب بـ "نظام االلتزام")71).

وبالفعل، تشري إحدى وثائق "دفرت املهمة" العثمانية إىل أّن السلطان وّجه، يف ربيع األول 1100ه )أوائل كانون الثاين/ يناير 1689م(، 

تجهيز  إىل  رحبة  ودير  وسلمية  وحماة  وجبلة  وحمص  طرابلس  من  كل  يف  التيمارات  أرباب  من  املؤلفة  "التيمارية"  األلوية  أمراَء 

"جميع لوازم الحرب"، وحشد "عموم الزعماء وأرباب التيمار" يف والية طرابلس للتوجه إىل الجبهة يف أدرنة، يف ضوء فتوى استصدرها 

من شيخ اإلسالم تقول إّن "الغزو" )الجهاد( "فرض عني" و"إّن قتل املتخلفني واجب رشًعا")72). ويبدو، وفق نّص أمر السلطان، أنه 

قد كان هناك حني صدر حكمه بالتعبئة خمسة آاليات يف كل من طرابلس وحمص وجبلة وحماة وسلمية، يقود كل منها أحد الزعماء. 

وُيفرتض أن يكون هؤالء الزعماء أو قادة اآلالي قد عبؤوا يف أفواجهم من ريع تيماراتهم كل الرجال املطلوب منهم تعبئتهم للمشاركة 

65 خوندة، ص 190.

وتعليقات  بـ: حرفوش،  قارن  الطويس، وغريهم.  والشيخ  الكناين  تاج  أبو  يوسف  الشيخ  بن  كامل  الشيخ  بهم  وتغنوا  آل مخلوف  الذين مدحوا  املشايخ  أبرز  66 كان من 

عبد اللطيف سعود، خري الصنيعة، ج 3، ص 1128 - 1129.

67 خوندة، ص 92. 

68 حرفوش، ج 3، ص 1129، 1150.

69 Samauel Lyde, The Asian Mystery: Illustrated in the History, Religion, and Present State of the Ansaireeh or Nusairis of Syria (London: 
Longman, Green, Longman & Roberts, 1860), p. 52.

70 أبو حسني، ص 148 - 149.

71 بيات، الدولة العثمانية يف املجال العريب، ص 110.

72 ُحكم إىل آالي بك طرابلس، أواسط ربيع األول 1100ه )أوائل كانون الثاين/ يناير 1689م(، أبو حسني، ص 211.
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دراســات التحول من النظام التيامري إىل نظام االلتزام يف لواء طرابلس العثامين

يف الحرب العثمانية - الهابسبورغية النمساوية )1683 - 1699م(، باعتبار استصدار السلطان من شيخ اإلسالم تلك الفتوى التي تقول إّن 

"الغزو" "فرض عني" و"إّن قتل املتخلفني واجب رشًعا".

كانت هذه الحرب ضاريًة واستنزفت موارد الدولة)73)، إذ خرس العثمانيون املعارك يف ممتلكات كثريًة كاملجر وترانسلفانية، وكانوا 

مضطرين إىل جباية أموال ألوية طرابلس الرضيبية لتغطية بعض نفقاتها، وال سيما "لدفع رواتب الجند")74)، فاضطر الباب العايل إىل 

فرض رضائب مبارشة جديدة، ومصادرة أموال األغنياء، وفرض االقرتاض اإلجباري عىل رعايا الدولة. وتفاقمت هذه االحتياجات مع 

إعالن الدولة النفري العاّم وفرض التجنيد، ما زاد، عىل حّد تعبري أورهونلو، حّدة الضغط عىل األهايل "بشكل ال يطاق")75). غري أّن املشايخ 

الحماديني )الشيعة( امللتزمني تقليدًيا ملناطق عكار وجبة برشاي وصافيتا امتنعوا عن تسديد الرضائب للباب العايل، ودخلوا بذلك يف حالة 

عصيان للدولة بدعم مبارش من األمري أحمد املعني )1667–1697م( "ملتزم مقاطعات جبل الشوف وكرسوان".

املجهزين  املشاة  من  500 جندي  بتجهيز  "الجهاد"  فريضة  يلبي  أن  السلطان  أوامر  بموجب  املعني  األمري  عىل  يتعنّي  كان 

بالبنادق)76)، وأن يسدد األموال التي التزم بها، غري أنه لم يمتنع عن ذلك فحسب، بل شجع امللتزمني اآلخرين عىل التمرد، ودعم تمرد 

آل حمادة الشيعة، وظل املعني يف حالة التمرد حتى موِته موًتا طبيعًيا يف عام 1697، إال أّن هذا االمتناع ارتبط باستغالل املعني انشغال 

الدولة العثمانية بالحرب يك ينّشط يف سياق نشوء "الحلف املقدس" االتصاالت مع التوسكانيني ضد العثمانيني، كما كانت يف زمن عمِّ 

أبيه فخر الدين)77).

دفع هذا االمتناع عن تسديد الرضائب الباب العايل إىل استصدار عدة فتاوى باستئصال "الروافض القزلباش" من مناطق واليتي 

األشقياء  قادة  َخّص  لكنه  فيهم.  الرشع  حكم  وتنفيذ  املعني  أتباع  ورضب  الشيعة،  حمادة  آل  مشايخ  بهم  ويقصد  وبريوت،  طرابلس 

بالقصاص دون أتباعهم يف حال انقيادهم وخضوعهم، إذ نص الحكم عىل عدم "التعرض ألموالهم ونفوسهم وأوالدهم وعيالهم"، بل 

نص "عىل حمايتهم بجميع الطرق")78).

األموال  دفع  عىل  األول/ أكتوبر 1691م،  ترشين  1103ه/  صفر  أوائل  يف  جبلة،  بلواء  النصريية"  "الطائفة  مقدمي  تمّرد  وقع 

األمريية يف هذا السياق. من هنا، وّجه السلطان مصطفى الثاين )1695 - 1703(، يف أوائل صفر 1103ه/ ترشين األول/ أكتوبر 1691، 

لوايل طرابلس وقاضيها وأمراء األلوية وقضاتها يف والية دمشق أمرًا بالقضاء عىل "األشقياء القزلباش" يف جبال طرابلس، ثّم أمرًا آخر 

الالذقية كما هو  النصريية" يف جبال سنجق جبلة، أي سنجق  بالقضاء عىل "األشقياء من مقدمي طائفة  إىل وايل طرابلس وقاضيها 

املقصود بالفعل، بسبب منعهم الُجباة من تحصيل الرضائب. وأصدر السلطان فرماًنا بإعدام هؤالء "األشقياء" جميًعا "بموجب الرشع، 

أو يتّم نفيهم إىل إقليم آخر")79).

ن بصعوبة حتى يف األحوال العادية،  73 لتكوين فكرة عن أزمة موارد الباب العايل، فإّن التاريخ العثماين يشري إىل أّن هذه الحرب استنزفت خزانة الدولة التي كانت ُتؤمَّ

وقّدر خليل ساحيل أغويل أّن ثلث إجمايل موارد الخزانة العثمانية غري الصافية ما بعد حصار فيينا، يف عام 1683م، كان ممتنًعا عن التحصيل ألسباب عديدة، يأيت يف مقدمتها 

1687 - 1688م، وقد فرضت هذه الحركات رشوطها عىل الباب العايل، وبعد قتل  اضطراب الوضع األمني الداخيل بتجدد حركات الجاللية بقوة كبرية، وال سيما يف األعوام 

زعيمها يكن عثمان باشا انترشت عصابات الجاللية ُترّوع األناضول. قارن بـ: رافق، ص 192 - 193.

74 ُحكم إىل وايل طرابلس الشام وناظر وقابض أموال مقاطعات الوالية املذكورة أرسالن، أواخر رمضان 1106ه )أيار/ مايو 1695م(، وحكم إىل وايل صيدا - بريوت أواخر 

رمضان 1106ه )أيار/ مايو 1695م(، أبو حسني، ص 213 - 215.

75 جنكيز أورهونلو، إسكان العشائر يف عهد االمرباطورية العثمانية، ترجمة فاروق مصطفى )دمشق: دار الطليعة الجديدة، 2001(، ص 21 - 23.

ه يف وقت متزامن مع األمر إىل آالب بك طرابلس وبيكوات اآلاليات  76 ُحكم إىل وايل صيدا أواسط ربيع األول 1100ه )أوائل كانون الثاين/ يناير1689(، ]يبدو أنه ُوجِّ

األخرى[، أبو حسني، ص 212.

77 أبو حسني، ص 38 - 39. قارن بـ: بنحادة، ص 56 - 57. وقارن بـ: خليل ساحيل أوغيل، ص 231، 272 - 273. 

78 م. د: 105 / 10، أوائل شوال 1105 )أيار/ مايو - حزيران/ يونيو 1694م(، املرجع نفسه، ص 63.

 1103 صفر  أوائل  وم. د. 102 / 274،  وقاضيها،  باشا  مصطفى  طرابلس  وايل  إىل  ُحكم  1691م(،  أكتوبر  األول/  )ترشين  1103ه  صفر  أوائل   ،275 / 102 د.  79 م. 

)ترشين األول/ أكتوبر 1691م(، ُحكم إىل أمراء األلوية والقضاة يف والية دمشق، املرجع نفسه، ص 148 - 150.
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ال يعني ذلك أّن التمرد اقترص عىل الشيعة والدروز والنصرييني، بل تشري وثائق دفرت املهمة إىل تمرد العديد من امللتزمني الُسنة عىل 

دفع الرضائب، فهو كان تمرَُّد ملتزمني، وإْن كانت بعض الدراسات التاريخية الشيعية اللبنانية املعارصة تحاول إعادة بنائها يف صيغة الثورة 

الشيعية يف لبنان)80). ويالَحظ هنا أّن الباب العايل قد نعت املشايخ الحمادية بـ "الروافض القزلباشية" و"املالحدة" وفق املعجم الذي كان 

يستخدمه يف محاربة القزلباش، من دون أن تكون هناك أّي عالقة مزعومة بني تمرد الحماديني وبني العالقات العثمانية - الصفوية 

التي كانت تمّر بمرحلة هدوء وسالم)81)، أو أن تكون لهم عالقة بأصولهم الفارسية )العجمية( املزعومة التي ترتّد إىل التاريخ املاروين 

1704م()82)، بينما مّيز النصريية من القزلباش ونعتهم بـ "الطائفة النصريية"، ووصفهم  للبنان، والتي صاغها إسطفان الدويهي )ت. 

بالـ "أشقياء"، أي باملتمردين، ولم يصفهم بالـ "كّفار".

كان التمرد الحمادي - املعني كبريًا وشاماًل من كرسوان وعىل امتداد جبال صيدا - بريوت، وصواًل إىل مرجعيون)83). وامتّد إىل لواء جبلة، 

واستنفر السلطان إلخماده والة طرابلس وصيدا ومتسلمي دمشق وحلب وفويفودات )أمراء ألوية( كّلس يف شمايل حلب وحماة وحمص 

الرتكمانية، وكل عساكر واليتي طرابلس الشام وحلب، لـ "تطهري جبال صيدا - بريوت من رش وفساد ابن معن، وأتباعه األشقياء")84)، 

بينما اكتفى بأمر وايل طرابلس وقاضيها بالقصاص من مقدمي "الطائفة النصريية". وال يرد يف هذه التعبئة ذكر آلالي جبلة الذي يبدو أّنه 

قد غادر جبلة، إّبان استنفار الباب العايل له، مع آاليات والية طرابلس األخرى يف ربيع األول 1100ه )أوائل كانون الثاين/ يناير 1689م(، 

ما مّكن ابن مخلوف واملقدمني اآلخرين من السيطرة عىل مناطقهم من دون أّي خطر عثماين مبارش. وقد يكون حدث، خالل فراغ لواء 

جبلة من قوات اآلالي العثمانية املؤلفة من الجنود الذين كان عىل التيماريني تجهيزهم، أن أحكمت عشرية املهالبة املطلة عىل قرى 

سهل جبلة - وفق بعض مصادر التاريخ املحيل النصريي املدون عىل أساس شفهي - سيطرتها عىل قلعة بالطنس، من دون أن تلقى 

80 انظر نموذًجا لذلك حمادة، الثورة الشيعية يف لبنان.

81 استمر السالم العثماين - الصفوي الطويل حًقا. فقد دام نحو ثمانني عاًما ونيف، منذ توقيع اتفاقية قرص شريين أو اتفاقية زهاب من عام 1638م حتى أواخر عهد الشاه/ 

السلطان حسني )1694 - 1722م(، يف ما عدا بعض الحوادث الصغرية - حتى يف مناطق االحتكاك الحساسة بني الطرفني. قارن بـ: بيات، الدولة العثمانية يف يف املجال العريب، 

ص 354؛ وعباس صباغ، تاريخ العالقات العثمانية اإليرانية: الحرب والسالم بني العثمانيني والصفويني )بريوت: دار النفائس، 2011(، ص 166؛ وروبرت دبليو أولسن، 

حصار املوصل والعالقات العثمانية - الفارسية )1718 - 1743(، ترجمة عبد الرحمن الجلييل )الرياض: دار العلوم للطبعة والنرش، 1983(، ص 41.

82 يشري أبو حسني مرتني يف املنت ويف الهوامش اإليضاحية، إىل أّن املقصود بـ "القزلباش" يف الوثيقة العثمانية التي تذكر اسم القزلباش هم الشيعة )اإلمامية(، وإىل أّن 

زعماؤهم هم آل حمادة يف منطقة جبيل الذين يشري الدويهي يف تاريخ األزمنة إىل أنهم عشرية فارسية، ويتبنى رأي الدويهي بأنهم قدموا من منطقة تربيز يف "بالد العجم"، 

بعد أن فتح السلطان سليمان القانوين تربيز يف عام 1534م، وينطلق أبو حسني من رسدية الدويهي إىل الجزم بأّن إشارة الوثائق العثمانية ذات الصلة بالحركة املعنية - الحمادية 

آلل حمادة كقزلباش بشكل "قاطع" بحسب تعبريه، يعني "أنهم قزلباش، وهو اسم يطلق عىل طائفة من هراطقة املسلمني يف رشق األناضول وأذربيجان، والذين أصبح 

قادتهم يف ما بعد مؤسيس اإلمرباطورية الصفوّية"، مثّبًتا يف ذلك أسطورة الدويهي عن األصل التربيزي للحماديني من دون أّي قرينة. انظر: أبو حسني، ص 21، 151.

وعىل املستوى اإليستوريوغرايف املتعلق بنقد كتابة التاريخ، يعزز أبو حسني هذا الجزم ثّم التعليق املوجز عىل مصطلحات الوثيقة، من دون تمّعن يف مصطلحات الوثيقة، وفهم 

داللة هذه املصطلحات يف سياقها املحدد الذي يعطيها مضمونها وليس عىل أساس مفهومها الشائع والبسيط، تسليمه الضمني باملردافة الفعلية بني القزلباش وبني َمن ُهم من 

أصول فارسية استقروا يف لبنان أو نقلوا إليه، رسدية املدونات التاريخية املارونية املرجعية للتاريخ املاروين ممثلًة بالدويهي للشيعة اإلماميني اللبنانيني بتصويرهم عىل ما الحظه 

وينرت وما أشار إليه من نقد عبد الرحيم أبو حسني، من أنهم دخالء "طارئون"، عىل لبنان، و"كغرباء عدوانيني دوًما"، قدموا من تربيز. وعىل هذا، فُهم "عشرية تدين بالوالء 

للصفويني اإليرانيني". وبداًل من أن يقول أبو حسني بغموض األصول املنحدرين منها لتجنب الوقوع يف فخ الرواية الشيعية عن األصول العربية السحيقة للحماديني، فإنه 

يتبنى رواية الدويهي، من دون أّي نقد داخيل وخارجي لها. قارن بـ: وينرت، ص 121، 139 - 140، 202. وال يكرتث أبو حسني بداللة مصطلحات النصريية والقزلباشية التاريخية 

السياقية والوظيفية املحددة يف زمن الوثائق التي نرشها. وضعف استيعابه للتاريخ االجتماعي - السيايس لهذا السياق، جعله ال يتساءل عن سبب وصف الوثائق العثمانية إّبان 

الحركة املعنية - الحمادية "النصرييني" بـ األشقياء" فقط، مع أنه يتوقف عند تاريخ النصرييني، بينما وصفت الشيعة اإلمامية )الحماديني وأتباعهم( بـ "القزلباش". والواضح 

أنه وصٌف وظيفي مقّيد بأهداف الحملة العثمانية، ومجرد استخدام تربيري مرشعن لها لتحقيق أهداف محددة.

83 م. د أوائل شوال 1106ه )أيار/ مايو 1695م(، ُحكم إىل والة صيدا – بريوت، ودمشق وطرابلس وإىل متسلم حلب وإىل القضاة والفويفودات باملقاطعات يف الواليات 

املذكورة، ص 90 - 91.

بريوت،   - صيدا  والية  يف  األمر(  يهمه  )من  الشأن  ذوي  والرجال  واألعيان  القضاة  جميع  إىل  ُحكم  1694م(،  يونيو  )حزيران/   1105 شوال  أواسط   ،18 / 105 د.  84 م. 

أبو حسني، ص 66 - 68. كانت رتبة فويفودا حماة وحمص، وفق نمط فويفودات البغدان واألفالق بدرجة مري مريان أو "أمري لواء" وما دون ذلك، وكانوا يتمتعون بصالحيات 

أمري سنجق. انظر "ملحق املصطلحات العثمانية"، أبو حسني، ص 282 - 283. ملعلومات موسعة عن وظائف الفويفودا )يكتبه بيات باللفظ العثماين وليس باللفظ الالتيني، 

هكذا: "ويره ده"(، قارن بـ: بيات، الدولة العثمانية يف املجال العريب، ص 68 - 69.
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سيطرتها أّي ردة فعل من سلطات مركز اللواء، وأرغم املهالبة تركمانها عىل التعلون، وتحول اسم القلعة منذ ذلك الوقت وحتى اآلن إىل 

اسم قلعة املهالبة)85).

يبدو أّن لواء جبلة كان خالًيا من قوات عثمانية قادرة عىل احتواء تمرد املقدمني، أو سيطرة املهالبة عىل القلعة. وليس معروًفا بالنسبة 

إلينا كيف هدأ تمرد لواء جبلة، لكن يمكن االستنتاج من بعض املصادر أّن التمرد كان كبريًا إىل درجة انهيار مركز اللواء يف بلدة جبلة 

التي كانت مقر "أرباب" التيمارات، أو مركز حكم اللواء. وإزاء تمرد املقدمني، لم يفقد التيماريون سلطتهم عىل تيماراتهم التي كانوا 

ال يتولون فيها مهمة "إعداد وتجهيز الخيالة املحاربني" - بحسب درجة التيمار - فحسب، بل إّنهم فقدوا "حفظ األمن والنظام" فيها 

أيًضا)86). ومن هنا، اضطر رسالن باشا املطرجي الذي توىل والية طرابلس، يف عام 1693، إىل نقله من بلدة جبلة إىل بلدة الالذقية)87)، 

ولكنه ظل ُيعرف حتى الحملة املرصية )1831م( يف الوثائق العثمانية باسم "لواء جبلة")88).

ثانيًا: من ملتزمني ثانويني إىل ملتزمني مبارشين

تشّكل رشيحة "خري بك" االلتزامية ونظائرها يف الجبل. 1

الباطن،  أو من  ثانويني،  الثامن عرش املرحلة األساسية لتحّول أعيان الجبل من ملتزمني  القرن  الثالثة األوىل من  العقود  ُتعترب 

التزامية  الوالية بطرابلس، بعالقة  أو بمركز  الالذقية،  بلدة  العثماين يف  باملركز  املستأجرين، إىل ملتزمني مبارشين يرتبطون  نوع  أو من 

"تعاقدية" مبارشة، بموجب حجة قانونية صادرة عن املحكمة الرشعية بطرابلس. وال نملك معلومات وافيًة عن لواء جبلة خالل تلك 

الفرتة االنتقالية، لكننا نملك معلومات وافيًة عن صافيتا بسبب توافر الوثائق.

خالل فرتة التحول من االلتزام الثانوي إىل االلتزام الثانوي املبارش، تبلورت ظاهرة األعيان النصرييني العثمانيني يف الجبل. ونشأ 

يف سياقها لقب "خري بك" ونظائره كلقب أعياين عثماين محيل ينطوي عىل االعرتاف بنوع من بيكوية محلية. ويبدو أّن هذا التمييز بني 

"بك" و"خري بك" يهدف إىل إضفاء الطابع املحيل عىل اللقب، من دون خلطه بداللة املنصب الرسمية األساسية، إذ يعود لقب الـ "بك" إىل 

منصب رفيع كحاكم اللواء أو الحاكم العسكري أو أبناء املوظفني الرفيعي املستوى)89). وقد حمل مقدمو أربع عشائر نصريية يف لواء جبلة 

لقب "خري بك"، واستمر النسب يف عائالتهم حتى اليوم، وهو ما ُيعرّب عن تثبيت عملية االلتزام للمقدمني الذين حازوه يف زعامة عشائرهم 

من جهة، وتحويلهم رؤساء العشائر األصغر إىل تابعني لهم يف إطار االتحادات العشائرية، عىل أساس قانون "كتابة الدم"، أي التكافل 

التضامني املبني عىل توّهم "وحدة األصل" أو "االنتماء" يف االجتماع العشائري من جهة أخرى. وهذه العائالت هي عائلة خري بك التي 

ترّأست عشرية املتاورة املنترشة يف جبلة وصافيتا، وكان مقر مقدمها األسايس يف اللقبة بمصياف، وعائلة خري بك التي ترأست عشرية املهالبة 

ومقرها يف ناحية املهالبة، وعائلة خري بك رسبون يف عشرية الكلبية، وعائلة خري بك يف عني شقاق يف عشرية الحدادين بجبلة)90).

القرن  من  الثاين  النصف  خالل  املتاورة  حمله  قد  بك  خري  أّن  املتاورة(  )عشرية  املْتوارية  العائلية  الشجرة  تاريخ  وفق  يبدو 

صافيتا  قائمقام  بك  خري  إسماعيل  نسب  تسلسُل  يفيده  ما  وهذا  املحليني.  الجبل  أعيان  إىل  االلتزام  تحّول  مع  طرًدا  عرش،  السابع 

85 بحسب خوندة، تعود سيطرة املهالبة عىل القلعة إىل نحو عام 1053ه/ 1643م، من خالل سيطرتهم مع حلفائهم عىل القلعة وطرد الرتكمان منها. خوندة، ص 216 - 217.

86 عبد العزيز محمد عوض، اإلدارة العثمانية يف والية سورية )القاهرة: دار املعارف، 1969(، ص 223.

87 قارن بـ: الالذقي، ص 33. 

88 املرجع نفسه، ص 209.

89 أبو حسني، ص 269.

90 خوندة، ص 154.
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أّي من  بينما لم يحمل  ابن األمري خري بك،  ابن األمري عثمان خري بك، وهذا هو  1825 - 1858م(، فهو  الفرتة )1238 - 1275ه/  خالل 

ساللته السابقة لقب خري بك)91)، وكانت هذه هي املرة األوىل التي حمل فيها أعيان تقليديون يف الجبل هذا اللقب الذي يشتمل عىل 

اللقب يف وقت مبكر يف  أنهم حملوا هذا  بينما يشري أحد عقود االلتزام املربمة بني آل شمسني بصافيتا ووايل طرابلس، إىل  البيكوية. 

ألقابهم سرَتد يف عقود االلتزام الالحقة تحت لقب  الثامن عرش، وإن كانت  القرن  أربعينيات  الهجري/  الثاين عرش  القرن  خمسينيات 

"الشيخ"، حيث َيِرُد لقب الشيخ ملحم بن الشيخ حسني شمسني يف عقد االلتزام تحت اسم "خري بك")92)، وليس معروًفا متى حصل 

السلطات  أّن  ُيعتقد  لكن  املهالبة"،  بك  "آل خري  باسم  لذلك،  تبًعا  العشرية،  اشتهرت  وقد  بك".  لقب "خري  املهالبة عىل  مقدم عشرية 

العثمانية يف الالذقية قد اعرتفت بمقدم املهالبة كـ "خري بك" يف منطقته الجبلية، إثر تمّكنه من السيطرة عىل قلعة بالطنس التي سُيطلق 

عليها اسم قلعة املهالبة)93). ومن هنا، سادت النظرة املحلية لرشائح خري بك، بوصفها مواليًة للسلطات العثمانية، وانطبق ذلك بشكل 

خاص عىل عائلة آل خري بك عشرية الحدادين الذين ُتشري بعض مصادر التاريخ النصريي املحيل إىل أنها "صاَفت الدولة العثمانية"، 

وُعرفت بني العامة باسم "آل الشلحة" النتزاعها الرضائب من الفالحني أو "تشليحهم" من أموالهم)94).

كانت رتبة "البيك" محصورًة حتى منتصف القرن السادس عرش، عىل األقل، يف أفراد الطبقة العسكرية العثمانية، بموجب فرمان 

سلطاين. وكان من يحملها يصبح تابًعا لـ "بيك البكوات" الذي هو حاكم السنجق، وكان حكام السناجق بالرضورة موظفني تيمارجيني 

العثمانيني أدخلوا يف عداد هذه الطبقة  الرعية، ولكّن  التيمارات عىل أفراد  ُيمنع منًعا مطلًقا توزيع  للمالية املركزية، إذ كان  يخضعون 

وجهاء املناطق املحلية املماثلة يف البلدان التي فتحوها)95). ويبدو أّن مرتبة "خري بك" كانت مرتبًة محليًة، يف محاولة لتمييزها من مرتبة 

"البيك" التقليدية الرسمية الراسخة يف ألقاب السلطنة العثمانية منذ ما قبل سيطرتها عىل البلدان العربية. وربما كان ذلك اللقب خاًصا 

بقادة العشائر النصريية املتحولني إىل ملتزمني، فلم يحمله أّي وجيه ملتزم غري نصريي يف الجبل.

اشتغلت هذه الدينامية يف جبل النصريية، طرًدا مع تطور نظام االلتزام، بعد بروز أهمية مصادر إنتاجه الزراعي للتبغ يف مرحلة ربطه 

بالسوق العاملية، ومن ثّم بروزه كمكان رضيبي ُمغٍر للسلطات العثمانية يف إغداقه عىل القادة املحليني، وإضفاء وظيفة أعيانية أساسية 

عىل أدوارهم االجتماعية - السياسية املحلية لم تتمثل يف تلبية متطلبات االلتزام املايل الرضائبي فحسب، بل إّنها تطورت إىل وظيفة 

التوسط بني مجتمعاتهم املحلية وسلطات الوالية يف املركز، ثّم يف مرحلة الحقة يف القرن الثامن عرش إىل إناطة بعض وظائف السلطات 

العامة بهم.

قد يكون ممكًنا يف ضوء ما جاء يف تلك الوثيقة أّن آل شمسني لم يتمسكوا بلقب "الشيخ" ملكانته يف املجتمع النصريي فحسب، 

لبنان. يف حني تصف عقود االلتزام األعيان اآلخرين من آل رسالن  الشيوخ يف جبل  أو ملحاولتهم محاكاة  ربما لكونهم شيوًخا،  بل 

باسم  الرسالنة  مشايخ  من  رشكاءهم  تصف  كما  بـ "املقدمني"،  صافيتا  مناطق  لبعض  التزامًيا  عقًدا  حازوا  الذين  شمسني  آل  منافيس 

"الشيخ". ويشري ذلك إىل أّن عقود االلتزام قد قبلت وصف امللتزمني بما يلقبون به أنفسهم عرفًيا، عىل غرار استخدام "املري" بالنسبة إىل 

األمراء اإلسماعيليني، واسم "املري" لوصف أحد املقدمني النصرييني الرسالنة، مثل املري ملحم رسالن، وهو نصريي وليس إسماعيلًيا)96)، 

91 انظر هذه الشجرة يف: هواش، ص 50 - 51.

 ،)E.N: 1594( )1 / 325 92 قضية: التزام كل من الشيخ درويش بن الشيخ شبيل شمسني وابن اخيه الشيخ ملحم بن الشيخ حسني شمسني مقاطعة ناحية صافيتا )ص

سجل 1150 - 1154هـ، أرشيف محكمة طرابلس الرشعية.

93 خوندة، ص 721.

94 محمد أمني غالب الطويل، تاريخ العلويني )بريوت: دار األندلس، د. ت(، ص 420، وخوندة، ص 173.

95 خليل إينالجك، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إىل االنحدار، ترجمة محمد األرناؤوط، ط 2 )بريوت: دار املدار اإلسالمي، 2014(، ص 180.

 ،)E.N: 5426( )ص 21 / 2(  صافيتا  من  رسالن  بيت  حلة  التزام  صافيتا،  ناحية  من  وتوابعها  رسالن  بيت  حلة  رسالن  ملحم  املري  بن  سلمان  املقدم  التزام  96 قضية: 

سجل 1192 - 1194، أرشيف محكمة طرابلس الرشعية.
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وكذلك "الشيخ" بالنسبة إىل آل شمسني وبعض مشايخ آل رسالن، بينما انفرد لقب "خري بك" عن هذه األلقاب بكونه رتبًة تحايك محلًيا 

رتبة البيكوية. ويف األخري كان املضمون الوظيفي واحًدا لدى امللتزمني املحليني جميًعا يف الجبل سواء من حملوا لقب "خري بك"، أو 

"الشيخ"، أو "املقدم"، أو "املري"... إلخ.

وربما كانت السلطات العثمانية تعطي لقَب "الشيخ" )وهو لقب محيل ديني عريف يف جبل النصريية(، كما يشري صقر، مرتبَة "آغا". 

وعىل كل حال، حمل بعض أبناء شمسني لقب "آغا" الحًقا يف منتصف القرن التاسع عرش. ويف تحليل بعض عقود االلتزام، َيِرُد فيها لقب 

امللتزم من آل شمسني باسم "الشيخ". فقوالب الترشيف البالغية للقب كانت واحدًة بالنسبة إىل من ُيطلق عليه "الشيخ" و"األغا" مًعا، 

فهو قالب "فخر األقران" أو "فخر األقران واألماثل"، وهو نفسه ما كان ُينعت به أحياًنا موظفون )مثل الكتخدا(، والبريوقراطيون يف 

دار الوالية، وكان ُينعت به من يحمل رتبة "آغا" يف ألقاب الترشيف واالعتبار، كما كان هو نفسه ما ُينعت به يف وثائق التزام صافيتا من 

يوصفون باالسم بوصفهم أمراء، أي ُينعتون بلقب الترشيف العثماين قبل صفة املري باسم "فخر األقران" مثل حالة العديد من األمراء 

من الشهود يف مجلس طرابلس الرشعي)97).

لقد حمل األعيان اإلسماعيليون يف عقود االلتزام يف الجبل لقب "األمراء" املعربَّ عنه بـ "املري"، وُأطلق عىل مقدم نصريي واحد يف 

تلك العقود لقب "املري" هو املري آل رسالن يف صافيتا، وكان رؤساء عشرية املتاورة يتوارثون لقب اإلمارة، نسبًة إىل انحدارهم من ُصلب 

األمري املكّون السنجاري، بينما أطلق عليهم العثمانيون لقب "البيكوية" تحت رتبة "خري بك". أّما امللتزمون النصرييون من آل شمسني 

يف صافيتا، فقد حملوا لقب "الشيخ" يف القسم الجنويب من الجبل. وأّما امللتزمون الُسنة، وال سيما الرتكمان واألكراد منهم يف الجبل، 

فحملوا تقليدًيا لقب "اآلغا"، ويبدو أّن الشيخ كان لقًبا دينًيا ِلَما كان يوصف به آل شمسني، وليس بمعنى لقب "الشيوخ" الذي ُأطلق 

عىل بعض مقاطعجية جبل لبنان.

لـ "األمري". وليس صحيًحا ما هو سائد يف  العثمانيني قد احرتموها، بما فيها األلقاب املحلية  وبخصوص األلقاب املحلية، فإّن 

يزعم  من  كل  عىل  ُتطلق  كلمة "املري"  كانت  إذ  إسماعييل،  أمري  هو  اسم "املري"  يحمل  من  كل  أّن  من  الشعبية  اإلسماعيلية  الثقافة 

للعربية املحكّية والعثمانية عن كلمة "األمري". ويف هذا  التصحيفي  اللفظي  التعبري  إليه بذلك، وهو  أو يشار  أو يدعي ذلك،  أنه أمري، 

اإلطار، كرّست وثائق املحكمة الرشعية َحْمل بعض املقدمني النصرييني من آل رسالن، لقب "املري"؛ مثل املري ملحم رسالن)98)، وثّبت 

العثمانيون يف هذا السياق لقب "املري" بالنسبة إىل اإلسماعيليني، كما ثبتوه بالنسبة إىل األمراء األيوبيني ملتزمي الكورة وأنفه، وحمل 

مضمون اللقب الترشيفي صيغة "فخر أقرانه")99).

تتجري التبغ وتصديره وتطور دور رشيحة خري بك يف الجبل. 2

لن يمكن فهم بروز دور األعيان النصرييني يف الجبل يف منظور التاريخ االقتصادي – االجتماعي، من دون ربطه بالتغريات البنيوية 

يف اقتصاده، من اقتصاديات محلية منتجة للشعري والقمح واملنتجات الزراعية األخرى لكن املحدودة، وتلبية متطلبات نفقات بريوقراطية 

مركز الوالية يف طرابلس عرب نظام اآلربالق، إىل محاصيل تجارية تصديرية قابلة لالتجار يف السوق، ومع هذا التحول يبدأ تاريخ الجبل 

البنيوي يف  التغري  ارتبط  إذ  التبغ،  العثمانية تجاه  الدولة  البنيوي يف سياسات  التغري  أنه لن يمكن فْهم ذلك بمعزل عن  الحديث. كما 

97 هم األمري يوسف بن األمري موىس الكردي، واألمري حسني الكردي، واألمري سليمان الكردي، واألمري قاسم بن األمري كنعان الكردي، وشكلوا أربعًة من أصل خمسة 

عرش شاهًدا يف محكمة طرابلس الرشعية حني إبرام االلتزامات. قارن بأسماء الشهود يف: "التزام حسن بركات حلة من ناحية صافيتا" )ص147 / 1(، سجل 1164 - 1165هـ، 

أرشيف محكمة طرابلس الرشعية.

98 قضية: التزام املقدم سلمان بن املري ملحم رسالن.

أصل  من  أربعًة  وشكلوا  الكردي،  كنعان  األمري  ابن  قاسم  واألمري  الكردي،  سليمان  واألمري  الكردي،  حسني  واألمري  الكردي،  موىس  األمري  ابن  يوسف  األمري  99 هم 

خمسة عرش شاهًدا يف محكمة طرابلس الرشعية حني إبرام االلتزامات. قارن بأسماء الشهود يف: "التزام حسن بركات".
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اقتصاد الجبل ونمط معاشه بتتجري التبغ، واتساع مساحات زراعته، وارتفاع إنتاجه. فقد توسع االتجار بالتبغ بعد بحث الباب العايل فيه 

عن مصدر من مصادر تمويله يف مرحلة احتقان أزمته املالية، وهو ما ترجمته املؤسسة الفقهية فتوًيا برتاجع قّوة الفتاوى التي ُتحّرم التبغ، 

وإصدار املُفتني العثمانيني حكًما رشعًيا، يف عام 1132ه/ 1720م تقريًبا، بإباحته)100).

اإلقليمية  بالسوق  الجبل  ربطت  تصديرية،  زراعة  إىل  الجبل  يف  التبغ  زراعة  بتطور  املوضوعي  التاريخ  مستوى  عىل  ذلك  ارتبط 

فالدولية. ويف اآلن الذي اعرتفت فيه سلطات الوالية بالسلطات األهلية يف ألوية والية طرابلس، جرًيا عىل عادتها يف االعرتاف بمن يفرض 

للحصول عىل مزيد من الرضائب،  التصديري  إنتاجه  بروز  الجبل يف مرحلة  زاد ضغوطاته عىل  فإّن مركزها  السيطرة ويدفع الرضائب، 

ما دفع أعيان جبلة والالذقية إىل الشكوى من مظالم باشا طرابلس لـ "فعله القبيح وأخذ أموالهم"، ورفعوا الشكوى إىل إسطنبول)101). 

ومن املفهوم أّن أعيان الالذقية كانوا مؤلفني من تجارها وإنكشارييها وبريوقراطييها وعلمائها، بينما يبدو أّن أعيان جبال جبلة كانوا 

مؤلفني من مقدميها ومشايخها املحليني امللتزمني بدفع الرضائب، والذين يبدو أّن عددهم قد وصل يف ذلك الوقت إىل نحو عرشين 

شيًخا يدفع كل منهم الرضائب للباشا يف طرابلس عن منطقته)102).

وبحلول ثالثينيات القرن الثامن عرش كان التبغ قد أخذ يشّكل أهّم املحاصيل التصديرية األساسية املحلية التي تصّدرها بلدة 

الالذقية، وترتبط بهذه املحاصيل فئات اجتماعية مدينية واسعة يف تأمني مصادر دخلها املحيل. فلقد تضّمن كشف حساب أحد تجار 

دمشق، يف الفرتة 1728–1729م، شحنًة ِمَن التبغ الساحيل ِمْن منطقة جبال النصريية)103). وخالل هذا االندماج يف السوق، اندلعت - وفق 

بعض املصادر النصريية - حرب ضارية بني االتحادين العشائريني الحدادي والكلبي يف منطقة جبلة حول املوارد الجديدة، واستمرت نحو 

سبع سنوات )1140 - 1147ه/ 1728 - 1734م(، ولم تتوقف إال حني أخمدتها القوات العثمانية)104).

َنمت يف إطار هذا التحول أدوار املقدمني النصرييني الذين تحّولوا إىل ملتزمني إلنتاج التبغ يف مناطقهم، وحاز عدد من أقوى زعمائهم 

لقب "خري بك". وقد برز يف هذا السياق دور آل الشلف الذين ينتمون إىل اتحاد العشائر الكلبية، والذين يقطنون يف املنطقة التي ينتسبون إليها، 

وهي منطقة بيت الشلف. وتشري دراسات وينرت إىل أّن آل الشلف قد سيطروا عىل موارد مالية كبرية بفضل توظيفهم املايل، بدعٍم تموييل من 

رشكائهم املمولني تجار الالذقية يف استثمار نوع تبغ "أبو ريحة" التصديري، وتوسعهم يف زراعته وإنتاجه إىل درجة أّن شمال صهيون بأكمله بات 

يف نهاية القرن التاسع عرش رشق الالذقية ُيسّمى "بيت الشلف")105). وقد حدث تنافس بني أقطاب رشيحة خري بك يف االستثمار يف زراعة التبغ، 

وتوسيع مساحاته، ورفع وتائر زراعته وإنتاجه، وبرز يف هذا التنافس آل خري بك املهالبة الذين اتخذوا من قلعة الدلبة )إىل الشمال من القرداحة 

مبارشًة( مركزًا لهم، وغَدت القلعة بسبب سيطرتهم وامتداد نفوذهم ُتعرف باسم "قلعة املهالبة". ويبدو أّن التنافس يف إنتاج التبغ قد زاَد التنافَس 

بني جماعات آل خري بك يف الجبل، وكان بنو عيل الذين حاز زعماؤهم لقب "خري بك"، وُعرف فخذهم الذي حصل عىل ذلك باسم "أبو شلحة" 

القسم  يف  الحدادية  العشائر  اتحاد  إىل  ينتسبون  رضائب)106)،  من  عليهم  مفروض  ما هو  الفالحني  بـ "تشليح"  قيامه  إىل  األرجح،  عىل  نسبًة، 

الشمايل من الجبل، وكانوا متنافسني أشّد التنافس مع العشائر الكلبية. فعزز التنافس االقتصادي التنافس العشائري.

100 وال سيما بعد أن أصدر املفتون العثمانيون يف نحو عام 1132ه/1720م فتاوى بتحليل الدخان، وُتعترب فتوى مفتي دمشق وكبري متصوفيها الشيخ عبد الغني النابليس 

)1050 - 1143 ه/ 1641 - 1731م( أشهر الفتاوى يف هذا املجال، وعنوانها "الصلح بني اإلخوان يف حكم إباحة الدخان"، عبد الكريم رافق، "القوى املحلية وعالقتها باملركز"، 

يف: الكتاب املرجع يف تاريخ األمة العربية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، مج 5 )تونس: مطبعة جامعة الدول العربية باملعادي، 2008(، ص 239.

101 محمد ميك بن عبد الباقي الخانقاه، حوادث حمص اليومية )1100 - 1136ه/ 1688 - 1723م(، تحقيق منذر الحايك )دمشق: صفحات للنرش والتوزيع، 2012(، ص 305.

102 جربائيل سعادة، محافظة الالذقية )دمشق: وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، د. ت(، ص 28.

103 أورده ليون غولد سميث، دائرة الخوف: العلويون السوريون يف الحرب والسلم، ترجمة عامر شيخوين )بريوت: الدار العربية للعلوم نارشون، 2016(، ص 120. 

104 كرد عيل، مج 1، ج 2، ص 275.

105 Winter, p. 58.

106 خوندة، ص 173 - 174.
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3. العالقات الخلفية واألمامية بني بلدة - مرفأ الالذقية والجبل: كرخانة الالذقية للتبغ

سيالحظ،  جلبي  أوليا  أّن  غري  العثمانية)107)،  الفرتة  حتى  األيوبية  الفرتة  منذ  يومئذ  ومحدوًدا  بسيًطا  الالذقية  بلدة  عمران  كان 

دكان،  ومئتي  التجارية،  باملواد  مليًئا  تجارًيا  مخزًنا  خمسني  نحو  عىل  وباحتوائها  الفعال،  بمينائها  تتميز  أخذت  أنها  1649م،  عام  يف 

بعد قرون طويلة من  النمو،  ارتبط هذا  وقد  دار وقرص، تخدمها ثالثة جوامع وسّتة مساجد وحّمامان)108).   900 نحو  وباشتمالها عىل 

الخمود، بتتجري التبغ، وتفعيل امليناء يف تصديره، وال سيما بعد نقل أرسالن باشا املطرجي الذي توىل والية طرابلس، يف عام 1693، مركز 

لواء جبلة من بلدة جبلة إىل بلدة الالذقية، يف عام 1693، إثر تمرد مقدمي الجبل عىل دفع الرضائب)109)، وتحولت الالذقية مع اّطراد 

ازدهارها التجاري، ومن ثّم العمراين - البرشي من مركز مؤقت للواء إىل مركز دائم، وإْن ظل اللواء ُيعرف يف القيود الرسمية العثمانية 

حتى دخول القوات املرصية، يف عام 1832، باسم "لواء جبلة")110).

سيبدأ تطور بلدة/ مدينة الالذقية العمراين - التجاري الحديث من لحظة تحّولها إىل مركز للواء بفعل تطور فعالية مرفئها وخدماته، 

لتجارها   Echelle "أسكلة"  أو  حلب،  لتجارة  مستودع  إىل  أيًضا،  تحّوله،  يف  بل  فحسب،  مرص  إىل  الجبل  تبغ  تصدير  يف  ذلك  وليس 

كبديل من مرفأ اإلسكندرونة بسبب وباء هوائها)111) لتتسارع وترية النمو العمراين - التجاري للبلدة – املرفأ، بعد إصدار املفتني العثمانيني 

جعل  وقد  التبغ)112).  بإباحة  فتاوى  تقريًبا،  1720م  1132ه/  عام  يف  الرشعي،  الحكم  عليهم  الدولة  جهاز  وموظفي  الجند  ضغط  تحت 

ذلك الالذقية أغنى من مركز الوالية بطرابلس)113)، إذ شهد نمّو مدينة طرابلس انحدارًا كبريًا بسبب تراجع مكانة مرفئها وعوائده، ما 

له لتحصيل الرضائب منه، وهو ما سيدشن  التابعة  الجبلية  املقاطعات  الوالية بطرابلس عىل مقاطعاته، وال سيما  سيفرس تشديد مركز 

األساس  شّكلت  حمالت  وهي  عرش،  التاسع  القرن  من  األولني  العقدين  يف  الجبل  عىل  املركز  حمالت  تاريخ  بدء  تسميته  يمكن  ما 

االقتصادي - االجتماعي - السيايس املوضوعي النهيار السالم العثماين - النصريي يف الجبل طوال القرنني السابع عرش والثامن عرش، 

وإعادة تشّكل مظلومية الجبل، وتقديم الوعي النصريي لها يف صيغة مظلومية تاريخية.

املرفأ.   - واملدينة  التصديرية  الجبل  زراعة  بني  واألمامية  الخلفية  العالقات  تطوير  إىل  التصدير  إىل  الهادفة  التبغ  زراعة  نمّو  أّدى 

"أبو ريحة"،  ُأطلق عليه محلًيا االسم  الذي  املدّخن  الجبيل  التبغ  الجبيل هو  التبغ  نوع جديد من  اكتشاف  التتجري مع  وارتفعت وترية 

البنت".  "شك  أو  "جدار"  نوع  عىل  مقترصًة  السابقة  التقليدية  نوعيته  كانت  بينما  املرصية،  السوق  يف  عليه  كبريًا  إقبااًل  لقي  والذي 

107 كان قد ألحق بها صالح الدين األيويب دمارًا ماحًقا، ثم انتعشت يف القرن الرابع عرش، وكانت كما يشري إليها ابن فضل الله العمري )ت. 749ه( "مدينة صغرية عامرة، 

آهلة، حسنة". انظر كتابه: مسالك األبصار يف مسالك األمصار، تحقيق كامل سليمان الجبوري، مج 2 )بريوت: دار الكتب العلمية، 2010(، ص 20. 

 ثم غدت البلدة شبه خربة ومهجورة بعد حملة تيمورلنك يف عام 1400م، وانتعشت قلياًل يف الحقبة اململوكية، حيث كانت فيها الدكاكني والحمامات العامرة يف زمن رحلة 

األرشف قايتباي إىل الشام يف سبعينيات القرن الخامس عرش )882ه( التي دّونها ابن الجيعان تتجاور مع الدكاكني والحمامات الخربة، كما كانت قالعها الثالث املتالصقة 

والواسعة الفناء خربًة، وهو ما يشري إىل تدين كثافتها السكانية. انظر: ابن الجيعان )القايض بدر الدين أبو البقاء محمد بن يحيى(، القول املستظرف يف سفر موالنا امللك 

االرشف أو )رحلة قايتباي إىل بالد الشام(، تحقيق عمر عبد السالم تدمري )طرابلس: جروس برس، 1984(، ص 58. وبحلول الفتح العثماين للشام رصد جربائيل سعادة 

الوضع املتأخر جًدا ملدينة الالذقية إىل حّد قوله إنها كانت "مهجورة تقريًبا"، سعادة، ص 27.

108 أورده يلماز أوزتونا، موسوعة تاريخ اإلمرباطورية العثمانية السيايس والعسكري والحضاري، ترجمة عدنان محمود سلمان ومراجعة محمود األنصاري، مج 4، 

ج 4 )بريوت: الدار العربية للموسوعات، 2010(، ص 802.

109 قارن بـ: الالذقي، ص 33. 

110 املرجع نفسه، ص 209.

111 Adel Ismail, Documents diplomatique et consulaires, tome. 4, Consulat de France a Tripoly 1769 - 1815 (Beyrouth: Dar Gandourm, 1976), p. 378.

112 وخصوًصا بعد أن أصدر املفتون العثمانيون فتاوى بتحليل الدخان. قارن بـ: محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية، ص 275.

113 Ismail, p. 377.
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ويف سياق هذا االكتشاف، تطورت صادرات التبغ يف القرن الثامن عرش)114)، وقد ارتبط الجبل بالسوق العاملية عن طريق هذا اإلنتاج 

الذي كان يتوسط االتجار به تجار بلدة - مدينة الالذقية. وأنشأت هذه العالقات التجارية بني البلدة - املرفأ والجبل رشاكًة تجاريًة بني 

أيار/ مايو 1812، حول األوضاع  أواخر  Auguste Andrea، يف  أندريا  فرنسية ألوغيست  وقّدرت مذكرة  الجبل.  الالذقية وشيوخ  تجار 

اإلدارية واالقتصادية ملقاطعات لواء طرابلس عدد مزارع الالذقية بنحو ثالث عرشة مزرعًة، تضم نحو أربعني قريًة، يلتزم "شيوخها" 

بدفع "رضائبها" للمتسلم، وتصفهم املذكرة بـ "كبار املزارعني". وال شك يف أّن "الشيوخ" الذين تشري إليهم املذكرة لم يكونوا "املشايخ" 

باملعنى السياقي املحيل للشيخ الديني يف الجبل، بقدر ما كانوا "املقدمني" املحليني الذين تصفهم املذكرة بأنهم كان لهم يف مناطقهم 

الجبلية من القوة ما يمّكنهم من االمتناع عن أن َيُفوا بتسديد التزاماتهم املالية للمتسّلم. وُيفهم من سياق املذكرة أّن هذه املزارع والقرى 

الالذقية  للمركز يف  السهلية، ومتاخمتهما  الجغرافية  بالنظر إىل طبيعتهما  القابلنْي،  والالذقّية  الجبل، وليس يف سهيل جبلة  كانت يف 

للخضوع لتسديد التزاماته املالية األمريية)115).

نَما يف سياق هذه العالقة دور املقدمني يف مجتمعاتهم املحلية، كما نَما النشاط التجاري ملرفأ الالذقية بفعل نمّو القوى التجارية 

الدولة  إرشاف  تحت  وأعيانها  الالذقية  تجار  تأليف  إىل  للتصدير  القابل  التبغ  زراعة  أّدت  إذ  زراعته،  وتمويل  بالتبغ  باالتجار  املرتبطة 

"كرخانة الدخانة" بالالذقية، كرشكة تحتكر عمليات رشاء التبغ واالتجار به وتصديره)116)، مقابل تعّهد تجارها بتوفري أموال "الجردة" 

بشكل مقطوع، أْي تقديم لوازم الحجاج إىل آخر حدود أرض الشام)117). وارتبط تطور دور الكرخانة بتطور صادرات التبغ، وال سيما إىل 

مرص التي كانت تستورد سنوًيا منه كميات كبريًة لتلبية الطلب الداخيل الكثيف نظرًا إىل جودته مقارنًة بالتبغ البلدي، وانتشار التدخني يف 

املدن املرصية حتى يف أوساط النساء. فقد صّدرت الالذقية، يف عام 1799م، نحو أربعة آالف بالة زنة كل منها أربعمئة رطل، بينما راوحت 

صادرات صور إىل السوق املرصية يف ذلك العام نفسه بني 400 - 500 بالة)118).

شّكل ذلك األساس املوضوعي االقتصادي لتحّول الكرخانة إىل العب اقتصادي - سيايس أسايس يف العالقة الجديدة بني تجار 

من  كبة،  حنا  األرثوذكيس  املسيحي  وهو  الكرخانة،  أقطاب  أبرز  أحد  بتمّكن  ذروته  إىل  الدور  هذا  ووصل  الوالية.  وسلطات  الالذقية 

114 كان محصول التبغ عىل نوعني "الجبيل" وهو املدّخن و"جدار" أو "شك البنت"، وبرز القسم الشمايل الوعر من الجبل، وتحديًدا مناطق الرتكمان والصهاونة وبيت 

الطبيعية من  البنت" ُيسّوق بحالته  النوع األول. الالذقي، ص 178. وكان نوع "شك  بنوعيه، وال سيما  له  أو ما سيشكل الحًقا قضاء صهيون، بوصفه أكرب منتج  الشلف، 

دون أّي قيمة مضافة إليه. لكن منذ النصف الثاين من القرن السابع عرش، برز نوع جديد منه، مصادفًة، يتسم بقيمته املضافة التي جعلته قاباًل للتصدير هو التبغ املدخن، 

أو ما ُأطلق عليه "أبو ريحة". وبرز القسم الشمايل من الجبل بوصفه أكرب منتج له بنوعيه، وال سيما بعد اكتشاف التبغ املدّخن فيه. الالذقي، ص 178. ويشري الالذقي إىل أّن 

الجبل أظهر العصيان يف عام 1744م، ما تسبب بعدم بيع محصول التبغ يف أسواق الالذقية، فعّلقه الفالحون عىل سقوف بيوتهم، ويف الشتاء تأثر املحصول املعّلق بدخان 

التدفئة، فغدا لونه أسود، فبيع بأسعار متهاودة، لكنه وافق إقبااًل عليه يف مرص، ما دفع إىل إقبال التجار واملستثمرين عىل تشجيع إنتاجه بهدف التصدير. الالذقي، ص 214. 

قارن بـ: محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك، والية بريوت، القسم الشمايل 2، ألوية طرابلس والالذقية، ج 2، ط 3 )بريوت: دار لحد خاطر، 1987(، ص 452. واملشرتك يف 

رواية الالذقي ورواية مؤلفي والية بريوت هو انقطاع تجارة التبغ، واكتسابه اللون األسود نتيجة التبخري مصادفًة، ما جعله محصواًل قاباًل للتصدير بسبب ارتفاع الطلب عليه.

115 Ismail, p. 377.

116 كانت الرشكة تحت مراقبة الحكومة مختصًة بتمويل إنتاجه وتسويقه، وقد ُعرفت باسم "كرخانة الدخان". وكانت الكرخانة "مؤسسة كاملة تحت إدارة نّظار ووكالء 

وكتاب وخانات تخزين من قبلها"، "فال يمكن ألحد أن يبتاع شيًئا منه من زرّاعه خارًجا عن الكرخانة"، وكان املساهمون يف هذه الرشكة مسجلني لدى الحكومة املركزية يف 

األستانة، ويتلقى كل منهم سنوًيا "جبًة مزركشًة عىل طوقها اسمه بقصب الفضة". وقد حصلوا عىل عوائد وفرية بسبب مزايا االحتكار ومحدودية نفقات "مصاريف اإلنتاج". 

الالذقي، ص 178 - 179.

مقابل تعهدهم بتوفري أموال "الجردة" بشكل مقطوع، أي تقديم لوازم الحجاج إىل آخر حدود أرض الشام. املرجع نفسه، ص 217.

الثقافة، 1996(،  وزارة  )دمشق:  )637ه - 1946م(،  الالذقية  تاريخ  عثمان،  هاشم  جنيًها،   3750 أو  كيًسا   750 نحو  تبلغ  تكلفتها  كانت   .217 ص  نفسه،  117 املرجع 

ص 62. و"الكيس" مصطلح عثماين يشري إىل وحدة حسابية يف الخزينة األمريية تساوي 500 قرش. حول معادلة الكيس للنقد قارن بـ: كامل البايل )الشهري بالغزي(، نهر 

الذهب يف تاريخ حلب، ج 3 )حلب: املطبعة املارونية، د. ت(، ص 320.

املكتبة  )بريوت:  شحادة  رستم  ملياء  وفهرسة  وتقديم  جمع  رستم،  أسد  تحقيق   ،1841 - 1831 باشا  عيل  محمد  عرص  يف  الشام  بالد  الطرابليس،  نوفل  118 نوفل 

البولسية، 1995(، ص 242.
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الحصول عىل متسلمية الالذقية، وتويل حكمها بالفعل بني أواخر القرن السابع عرش حتى عام 1803 )119). ويف مرحلة كبة، كانت الالذقية 

قد تحّولت بفضل عائدات جمركها إىل "محاسبة" مرتبطة بها مبارشًة، وليس عرب مركز الوالية يف طرابلس)120). وحدث ذلك أثناء تطوير 

الباب العايل لوظيفة الدفرتدار العثماين املركزي إىل مؤسسة، يف سياق مرحلة إصالحات السلطان سليم الثالث )1789 - 1807( التي تّوجها 

إحداثه ملا ُسمي "نظامي جديد" عسكرًيا و"إيراد جديد خزينه يس" )خزانة اإليراد الجديد( مالًيا)121)، وكانت كرخانة الالذقية من أوضح 

موارد مؤسسة "إيراد جديد خزين"، بالنظر إىل كونها مؤسسًة تخضع لرقابة الدولة املالية واهتمامها املبارش. ويف الحصيلة، انتهت مغامرة 

كبة بقتله يف عام 1803 من قبل أحد القادة اإلنكشاريني)122).

ثالثًا: محاولة تركيب

مّثل التحول االستثماري العثماين لجبل العلويني؛ من النظام التيماري إىل نظام االلتزام يف القرن السابع عرش األساَس املوضوعي 

األساسية  بالوظيفة  يحظون  محليني  ريفيني  عثمانيني  أعيان  من  نوع  يف  املحليني  وقادته  الجبل  مقدمي  تشكيل  إلعادة  التاريخي 

لألعيانية العثمانية، بغّض النظر عن انتمائهم املذهبي الديني اإلسالمي "الهرطقي" يف املنظور الفقهي العثماين املؤسيس للجماعات 

اإلسالمية غري الُسنّية. وتتمّثل هذه الوظيفة يف التوسط بني املركز العثماين للوالية أو اللواء )السنجق( واملجتمعات املحلية للجبل. وقد 

تشّكلت يف سياق عملية التحول االقتصادية - االجتماعية رشيحة "خري بك" التي حمل لقبها عدة مقدمني عشائريني نصرييني يف الجبل 

و"الشيوخ".  و"املقدمني"  "األمراء"  بـ  إليها  ينتمون  َمن  بعض  يعرف  صافيتا(،  )وقاعدته  والجنويب  جبلة(  )وقاعدته  الشمايل  بقسميه 

وترافق تطور مضمون هذا اللقب عىل مختلف أشكاله، بوصفه يدل عىل املكانة االجتماعية والوظيفية األعيانية العثمانية الجديدة، مع 

تحّول هؤالء املقدمني من ملتزمني ثانويني أو من الباطن إىل ملتزمني مبارشين بموجب "حجة رشعية"، أو عقد نظامي مسجل وموثق 

يف املحكمة الرشعية بطرابلس.

لم يكن التحول من النظام التيماري إىل نظام االلتزام مجرد تحّول اقتصادي يف أسلوب تحصيل املركز العثماين للرضائب األمريية 

ينحرص يف حدود نوع من "خصخصة" محلية لالستثمار والجباية بداًل من املوظفني العثمانيني أو الجباة "املبارشين"، بل كان تحواًّل 

اقتصادًيا – اجتماعًيا – سياسًيا مرّكًبا، تحّولت فيه السلطة املحلية من أرباب التيمارات الذين كانوا ُيعتربون موظفني عثمانيني إىل أعيان 

الجبل املحليني الذين َغدوا ملتزمني، ومن ثّم متعاقدين مع املركز العثماين مبارشًة، من دون املرور بحلقة وسيطة من امللتزمني، وهو 

ما برز بوضوح خالل القرن الثامن عرش الذي يمكن القول إنه قرن "عرص" األعيان النصرييني العثمانيني املحليني الريفيني يف الجبل.

كانت وترية هذا التحول يف القسم الجنويب من الجبل )مقاطعة صافيتا( أرسع منها يف قسمه الشمايل )لواء جبلة(. فلقد بدأ هذا 

التحول بالتدريج يف صافيتا بدايًة من ثالثينيات القرن السابع عرش، طرًدا مع تصفية امللتزمني القدامى من آل سيفا والة طرابلس، وبرزت 

لم يربز تشّكل  بينما  أنهم فضلوا حمل لقب "الشيوخ"،  لقَبي "خري بك" و"الشيخ"، غري  التي حمل ملتزموها  فيه عائلة آل شمسني 

رشيحة أعيان "خري بك" يف القسم الشمايل من الجبل إال يف وقت متأخر من القرن السابع عرش مع تغري إنتاجه الزراعي بنيوًيا أو هيكلًيا 

إىل زراعة التبغ القابل للتصدير.

119 الالذقي، ص 217 - 218.

120 Ismail, p. 379. 

 قارن بـ: سعادة، ص 24. 

121 بنحادة، ص 115، 132.

122 الالذقي، ص 217 - 218. 
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وبحلول أواخر القرن السابع عرش، كان مقدمو الجبل قد تحّولوا إىل ملتزمني متعاقدين مبارشًة مع املركز العثماين، ما ترتب عليه 

اعرتاف املركز العثماين بسلطاتهم املحلية من جهة، وبتكوينهم فصائل عسكريًة داعمًة لتحصيل األموال وفرض األمن وبتثبيت قيادتهم 

االضطالع  إىل  امللتزمني  هؤالء  وظائف  تطور  عرش،  السابع  القرن  من  األخري  الربع  بحلول  ذلك،  من  ونتج  ثانية.  جهة  من  لعشائرهم 

بوظائف السلطة العامة يف املجال االستثماري اإلعماري واألمني، وال سيما الوظيفة األمنية، ما حّولهم إىل حكام محليني ملجتمعاتهم 

املحلية نيابًة عن القائمقام العثماين.

وخالل عملية التحول املذكورة، توارت رضيبة القرش "شبه الذمّية"، عىل األقل ظاهرًيا، من العقود أو الحجج االلتزامية املمنوحة 

نظام  التيماري "املبارش" إىل  النظام  التحول من  نتائج  اململويك، وبرزت  العهد  منذ  الرضيبة  لهذه  مللتزمني نصرييني يف مناطق خاضعة 

جبل  يف  العثماين  السالم  تسميته  يمكن  ما  حلول  يف  ريفيني  محليني  عثمانيني  أعيان  إىل  تحّولوا  محليني  ملتزمني  بواسطة  االلتزام 

العلويني طوال القرنني السابع عرش والثامن عرش، بحيث إّن الذي خلخل هذا السالم يف بعض الفرتات هو الرصاع التقليدي عىل املوارد 

والهيمنة بني العشائر النصريية، وليس السلطات العثمانية. ولن يتخلخل هذا السالم بنيوًيا إال مع العقد األول يف القرن التاسع عرش، 

طرًدا مع مزيج مركب من إخضاع ملتزمي الجبل لدفع الرضائب وتوّسع سلطة أولئك يف مجتمعاتهم املحلية، واضطالعهم بأدوار سياسية 

وعسكرية يف منظومة والية الشام العثمانية، ليكون هذا القرن األخري قرن الحمالت العثمانية التدمريية مجهزًا عىل السالم العثماين يف 

الجبل، والقرن الذي نشأت فيه أصول املظلومية "الحديثة" للجبل. وهو ما سنبحثه يف دراسة تالية.
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يســلط هذا البحث الضوء عى معاهدة الســالم والتجارة التي عقدت بن الجزائر والســويد يف عام  1729، والتي تعد أول 
معاهدة بن مملكة الســويد ودولة من العامل اإلســالمي. ويناقش البحث األوضاع والحيثيــات يف املفاوضات واإلجراءات 
التي حرصت الســويد عى اتباعها من أجل إنجاح عملية التفاوض، وكيف تم االتفاق عى عقد الســلم بن البلدين، وبخاصة 
إذا علمنــا أن الجزائــر والســويد مل تكونا يف حــرب معلنة باملفهوم املعــارص، ولكنها أحوال العرص التــي أجبت الطرفن 
كليهــام عى التخندق يف أحد جانبي الرصاع الدائر آنذاك بن العامل اإلســالمي ونظره املســيحي. يحــاول هذا البحث أن 
يثبت عكس ما هو معروف من أن أول عالقة رسمية بن الجزائر ومملكة السويد تعود إىل بداية ستينيات القرن العرين.

كلامت مفتاحية: الجزائر، مملكة السويد، معاهدة السالم، الدولة العثامنية، جورج لوجي.

This paper explores the “Treaty of Peace and Commerce” which was joined by the Eyalet of Algiers and the 
Kingdom of Sweden in 1729. The author details the day-to-day negotiations which built up to the final accord (the 
first of its kind between Sweden and a state in the Islamic world) as well as the measures which the Swedes took 
to ensure that the agreement was a success. Of particular note is that the Treaty did not come at the end of what 
could be understood, in today’s terms, to be a war. Breaking with the dominant tradition which dates Sweden-
Algeria relations to the post-independence era, this paper roots these ties firmly in the 17th Century, at the first 
attempts of Sweden to pay ransom for its sailors held captive in Algerian jails. 

Keywords: Sweden, Peace agreements, the Ottoman Empire, George Lugi.
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دراســات معاهدة السالم بني إيالة الجزائر ومملكة السويد عام 1729

مقدمة

اتجهت أغلب الدراسات التاريخية يف الجزائر إىل البحث يف مجموع األفعال ورّدات األفعال التي تّمت بني إيالة الجزائر العثمانية 

والكيانات األوروبية املتوسطية، يف ما ُيعرف بـ "العالقات" أو "الروابط"، وتجّنبت هذه الدراسات – لسبب أو آلخر - الخوض يف العالقات 

التي كانت قائمة بني محروسة الجزائر والدول األوروبية الشمالية، وال سّيما اإلسكندنافية منها. ربما يرجع هذا القصور يف الدراسات إىل 

تأخر االتصال الرسمي بني هذه الدول والدول املغاربية، مقارنة بالعالقات بالدول املتوسطية التي ُوجدت منذ أقدم األزمنة، فأّول معاهدة 

ثابتني؛ يضمن  ترسيخ سلم وصداقة  والسويد عىل  الجزائر  اتفقت  عندما   1729 عام  كانت يف  مغاربية  وإيالة  إسكندنافية  دولة  جمعت 

للجزائر مردوًدا قارًّا من اإلتاوات ومعّدات اإلنشاءات البحرية، ويسمح للثانية بعبور سفنها التجارية اآلمن؛ ليس إىل املتوسط فقط، بل 

إىل املوانئ اآلسيوية، كذلك، مرورًا باألطليس.

تاريخ العالقات الجزائرية - السويدية

رغبة  بوادر  أن  إال  عرش،  الثامن  القرن  من  األول  النصف  يف  بدأت  والجزائر  السويد  مملكة  بني  الرسمية  العالقات  أن  صحيح 

التجارة  غرفة  بمرشوع  ذلك  وتمثل  عرش،  السابع  القرن  من  الثاين  النصف  يف  ظهرت  اإليالة  بهذه  االتصال  يف  السويديني  املسؤولني 

السويدية يف جمع تربعات مالية يف 1668 )1)، من أجل تحرير األرسى السويديني يف الجزائر، والبدء يف مفاوضات مع "ديوان الجزائر". 

لم  الحظ  أن  غري  املهمة،  بهذه  بالقيام  إيوساندر  والسويدي  أمسرتدام،  يف  املقيم  أزويدا  اليهودي  املفاوض  التجارة  غرفة  كلفت  وقد 

يسعفهما فور انطالقهما؛ فقد ألغيت الرحلة بسبب عرقلة الجليد لسفينتهما؛ ما منعهما من مواصلة اإلبحار، إضافة إىل بعض العوامل 

السياسية التي ساهمت يف فشل البعثة. لذا، ُحرّض لرحلة أخرى يف السنة التالية )1669(، ولكنها هذه املرة كانت بقيادة يونس باركمان، 

غري أنها فشلت كذلك بسبب معارضة بعض أصحاب النفوذ من السياسيني الذين احتّجوا بأن سلًما مع الجزائر يمكن أن يسبب امتعاًضا 

يف هولندا وإنكلرتا)2). لهذا، وتبًعا لوالء السويد للقوى األوروبية الكربى؛ تأّجل مرشوع توقيع معاهدة تربط السويد بالجزائر إىل عرشينيات 

القرن الثامن عرش.

وعىل الرغم من هذه االنتكاسات، فإّن السويديني لم يتوانوا عن َطْرق باب الجزائر، فبادر هذه املرة قنصل السويد يف ليفورنه الّسيد 

بول لوخرن، بتقديم عرض لغرفة التجارة السويدية بتمثيلها يف مفاوضات محتملة مع اإلياالت املغاربية حول قضايا األرسى والسفن 

املحتجزة. وبالفعل، وافقت الغرفة عىل ذلك، ورسعان ما رشع القنصل يف 1722 يف محادثات سالم مع البلدان املغاربية، وبخاصة الجزائر 

"بصفتها أقوى هذه الدول")3)، وبعد أربع سنوات من ذلك، أي يف 1726، أرسل القنصل رسالة إىل السلطات السويدية يشري فيها إىل أن 

اإلياالت بدأت ُتظهر نوًعا من التجاوب. لكن هذه املفاوضات فشلت نتيجة سريها البطيء الذي لم يْرَق إىل توقعات ستوكهولم، كما 

أن القادة املغاربيني اشرتطوا اتفاقية تكون محصورة بسنوات محّددة، وعدد معني من السفن السويدية املسموح لها بدخول املتوسط، 

أضف إىل ذلك فقدان القنصل لوخرن أهلّيته ومصداقّيته، بعد أن اكُتشف أنه كان يختلس أموااًل من الصندوق املخّصص لفدية األرسى 

1 Leos Müller, Consuls, Corsairs, AND Commerce: The Swedish Consular Service and Long-distance Shipping 1720 - 1815, Studia Historica 
Upsaliensia (Uppsala: Uppsala University, 2004), p. 56. 

2 Joachim Östlund, “Swedes in Barbary Captivity: The Political Culture of Human Security, CIRCA 1660 - 1760,” Historical Social Research, 
vol. 35, no. 134 (2010), p. 153. 

3 Ali Tablit, North African states 1757 Manuscript (Algiers: Thala Editions, 2008), p. 37.
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السويديني، فما كان من السلطات السويدية إال أن سحبت الثقة منه، وكّلفت املدعو جورج لوجي بقيادة املفاوضات قبل أن ُيعفى لوخرن 

من خدماته كقنصل يف كانون الثاين/ يناير 1727 )4).

سعي السويد لعقد معاهدة مع الجزائر

قبل أن نرشع يف الحديث عن املعاهدة السويدية الجزائرية واملفاوضات األخرية التي سبقتها، نظن أّنه من الاّلئق أن نبـحث يف 

1720 قراريـن مهّمني لتنظيم التجـارة  األسباب التي دفعت السويد إىل التفكيـر يف هذه الخطوة. فقد أقــّر الّدسـتور السويدي لسـنة 

البحرية؛ أّولهما قانـون املالحة السويدي، وثانيهما تأسيس مكتب املواكبة يف 1724 لتنظيم عملية إبحار السفن السويدية يف مواكب)5)، 

وهو اإلجراء الذي اعتمدته السويد يف إبحارها يف املتوسط منذ أواخر القرن السابع عرش)6). فإضافة إىل تنظيم املواكب املتجهة جنوب 

رأس فانستري)7)، كان واجًبا عىل املكتب أن يهتم بفدية األرسى السويديني يف شمال أفريقيا، وأن ُيمّول مفـاوضات السالم مـع اإلياالت 

املغاربيـة)8)، وبخـاصـة بعـد املعاهدة الهـولنديـة الجزائريـة يف 1726. فقبـل هـذه املعاهدة، كانت السفن الهولندية والسويدية املتجهة إىل 

املياه الدافئـة تنتظم يف قوافل مّتحدة لتتعاون عىل التصّدي لهجمـات القراصنة)9)، لكن بنود املعاهدة َمنعت هولندا مـن حمايــة سفن 

دول أخرى غيـر سـفـنـها، فرُتكت بذلك املراكب التجارية السويدية لتواجه مصريها وحدها يف املتوسط. لهذا رأت السلطات يف ستوكهولم 

أّن الوقت قد حان لتأسيس عالقات رسمية بدول شمال أفريقيا بدًءا بالجزائر، لحماية تجارتها ولتقليص التكاليف الباهظة لعمليتي 

املواكبة البـحرية وفدية األرسى)10)، فالقراصنة الجزائريون واملغاربة لم يهـددوا األمن القومي للسويد، بل هّددوا أمنها االقتصادي)11).

بفقدان لوخرن ثقة السلطات السويدية وتعيني لوجي مكانه، تدخل املفاوضات مرحلتها األخرية التي سينتج منها توقيع معاهدة 

الصلح. أّما جورج لوجي، فهو تاجر أسكتلندي كان يقيم يف ستوكهولم، يمتاز بمعرفة جّيدة بشؤون املتوسط)12). فقد ُولد جورج لوجي يف 

أسكتلندا، وعندما اشتد عوده، أصبح رباًنا لسفينة صغرية، عمل بواسطتها يف تجارة التهريب مع اإلياالت املغاربية، ُمزّوًدا إّياها باملعّدات 

الحربية واملواد الالزمة لصناعة السفن، واستمر عىل هذا الحال مدة من الّزمن، حتى ُقبض عليه يف هولندا وُزّج به يف السجن بتهمة 

السفري  السويدي يف هولندا عارًضا عليه خدماته، فتمكن  بالسفري  يّتصل  أن  استطاع  بعد ذلك  ُرخصة.  بمواد حربية من دون  التجارة 

4 Müller, Consuls, Corsairs, AND Commerce, p. 119. 

5 Östlund, p. 155.

6 Leos Müller, “Swedish shipping in southern Europe and peace treaties with North African States; an Economic security of perspective,” 
Historical Social Research, vol. 35, no. 134 (2010), p. 193. 

7 رأس فانستري هو أقىص نقطة يف شمال غرب إسبانيا، باإلسبانية Fenestere التي تعني نهاية األرض.

8 Müller, Consuls, Corsairs, AND Commerce, p. 68.

9 يجدر بنا هنا التفريق بني مفهوم القرصنة املتعارف عليه يف املرشق العريب الذي يعني Piracy أي لصوصية البحر، والقرصنة بمفهومها الصحيح واملتعارف عليه يف املغرب 

ر له من طرف الدولة، يمكن وصفها بحرب  العريب وأوروبا، أي Course للمهنة، وCorsaires أو Privateers للذين يمتهنونها. فالقرصنة عمل رشعي وقانوين مرخص ومنظَّ

اقتصادية ضد العدو من أجل استنزاف ثرواته وقطع التموين عنه، وألن هؤالء القراصنة ال يتلقون تمويًنا من الدولة، فقد أعطي لهم الحق يف اغتنام كل ما يجدونه يف سفينة 

أّما لصوص البحر فهم الذين يهجمون عىل كل ما يجدونه يف طريقهم من دون تمييز، ومن دون االعرتاف بأي سلطة فوقهم. ومع األسف؛ فإن مدرسة التاريخ  العدو. 

املرشقية ما زالت حتى اآلن ال تفّرق بني املفهومني، بل تجمعهما كليهما يف مصطلح واحد؛ هو القرصنة. لالستزادة حول املوضوع، انظر: عبد الهادي رجايئ ساملي، "العالقات 

الجزائرية اإلسكندنافية يف الفرتة العثمانية 1142 - 1206هـ/ 1729 - 1792م"، رسالة ماجستري، جامعة الجزائر، 2014 - 2015، ص 32 - 38.

10 Müller, “Swedish shipping in southern Europe,” p. 194. 

11 Ibid., p. 201. 

12 Müller, Consuls Corsairs and Commerce, p. 58. 
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من إطالق رساحه ثم إرساله إىل سـتوكهولم بصفته قادرًا عىل توقيـع معاهدات مـع إياالت املغرب العريب، وهناك حصل عىل الجنسية 

السويدية وُأرسـل إىل املنطقة املغاربية للبدء يف املفاوضات)13).

وهـنـا يجـدر بـنـا طــرح الســؤال التايل: متى تّم حرمان لوخـنـر الثـقـة به يف قيـادة املحـادثات والتعويض عنه بلوجي؟ ال نعرف 

ذلك بالتحديد، لكّننا نقّدر أّن األمر كان أواخر 1726، أي قبل أن ُيعفى لوخرن من خدماته يف كانون الثاين/ يناير 1727. وفوَر تعيينه؛ 

استقر لوجي يف ليفورنه ليّتخذها ُمنطلًقا ملفاوضاته. كما أرسلت السلطات السويدية أمري البحر جونفون أوتفال يف ترشين األول/ أكتوبر 

1727 سفريًا كامل الصالحيات ليمكث يف مرسيليا)14)، من أجل اإلرشاف عىل املفاوضات، ولينتظر الضوء األخرض من لوجي يك ُيبحر 

عرقلة  تحاول  ال  ليك  األخرى)15)؛  األوروبية  القوى  عن  اإلمكان  قدر  نّياته  بإخفاء  صارمًة  أوامَر  أُِمر  وقد  املعاهدة،  لتوقيع  الجزائر  إىل 

املفاوضات. فمهادنة الجزائر لدولة جديدة؛ تعني أنها ستحاول قطع عالقاتها بدولة أخرى)16)، أو تركيز حمالتها عىل الدول التي ُتـَعدُّ 

دائًما عدّوة، كإسبانيا واإلمارات اإليطالية ومالطة، فال يمكن للجزائر أن تهادن جميع الدول يف الوقت نفسه ألن ذلك يرّض مصالحها 

وينقص موارد القرصنة)17).

لتغدو  ذلك،  إىل  للوصول  وخطوات  إجراءات  اتباع  عليها  كان  أفريقيا،  شمال  دول  مع  معاهدات  أوروبية  دولة  تعقد  وليك 

هذه  نلخص  أن  ويمكن  عرش.  القرن الثامن  يف  املغاربية  اإلياالت  مع  للتواصل  محاولة  أي  يف  األساس  بعد،  فيما  الخطوات،  هذه 

اإلجراءات كالتايل:

ӵӵ ،توقيع معاهدة مع الباب العايل أو، عىل األقل، وضع بنود فيها تخص اإلياالت املغاربية ليك تساعدها عىل الضغط عىل هذه اإلياالت

وقد أقدمت السويد عىل مثل هذه الخطوة مع بداية القرن الثامن عرش عندما تحالفت مع الدولة العثمانية ضد روسيا، ساهم هذا الحلف 

بالسويد)18). فحسب دافيد  بعدها إىل قبول عالقات سلمية  باقي اإلياالت من  الجزائر، ثم  - يف دفع  الروابط االقتصادية  - إضافة إىل 

13 Tablit, North African states, p. 21. 

14 تأّسست القنصلية السويدية يف مارسيليا عام 1731، أي بعد 3 سنوات من توقيع السلم مع الجزائر، وكان الهدف منها بناء تجارة مع املرشق، وتثبيت معاهدات سلم مع 

اإلياالت املغاربية املتبقية، بعد أن أّدت دور القاعدة يف املفاوضات السابقة مع الجزائر، انظر:
Müller, Consuls Corsairs and Commerce, pp. 115 - 116.

15 Ibid., p. 58. 

16 بعد توقيع هامبورغ معاهدة سالم مع الجزائر عام 1751، راسل القنصل الدانماريك هاميكان غرفة التجارة واالقتصاد الدانماركية؛ يطلب منها أن ترسل عىل عجل بعض 

الهدايا من مجوهرات وساعات ذهبية وأغطية، لتوزيعها عىل الداي واملقربني منه ورّياس البحر للحفاظ عىل صداقتهم، ولتوجيه أنظارهم إىل دولة أخرى إذا قّرروا أن يقطعوا 

عالقتهم بدولة ما، انظر:
N.A.R.C.D, kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367, doc 24, février 1751.
ويقول الداي حسن باشا مخاطًبا الديوان عام 1795 ُمدافًعا عن رأيه يف رضورة عقد سلم مع الواليات املتحدة: إّن األجهزة البحرية والعتاد الحريب الذي ستتلقاه اإليالة من 

الواليات املتحدة سيضمن استقاللها التام عن الدول الشمالية )الدانمارك والسويد وهولندا( يف ما يتعلق بهذه األمور، وبناء عليه؛ لن يكون هناك دافع لإلبقاء عىل عالقات 

السالم مّدة أطول مما تقضيه خدمة مصاح اإليالة، وحينئذ يمكن إعالن الحرب عىل هذه الدول عىل التوايل، انظر:

جيمس لـندر كاثكارت، مذكرات قنصل أمريكا يف املغرب، ترجمة إسماعيل العريب )الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعية، 1982(، ص 193.

17 طلبت النمسا يف األّول من ترشين األول/ أكتوبر 1748 بوساطة عثمانية عقد السلم مع الجزائر لها ولدوق توسكانيا واملدن الهانزية )لوبيك، بريمن، هامبورغ وروستوك(. 

وبعد مداوالت؛ أجاب الديوان بأنه ال يستطيع إقامة سلم مع كل هذه القوى يف الوقت نفسه، وأّن الجنود لن يقبلوا باتفاقية كهذه ُترّض بالبلد، ووافقوا عىل مهادنة النمسا 

وتوسكانيا فقط، انظر:
N.A.R.C.D, kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367, doc 8, octobre 1748.

18 وقعت بني أيدينا رسالتان من السلطات العثمانية عن رضورة التزام الجزائر االتفاقات كلها مع السويد. الرسالة األوىل من الصدر األعظم عبد الله باشا إىل داي الجزائر 

بتاريخ 21 نيسان/ أبريل 1742، والثانية من الصدر األعظم حسن باشا موجهة إىل الداي إبراهيم باشا بتاريخ 18 أيار/ مايو 1746. ونجد يف هاتني الرسالتني معلومة مهمة، وهي 

أّن اليشء األكرث أهمية من الروابط االقتصادية والتجارية التي تجمع الباب العايل بالسويد؛ هو رابطة الصداقة الخاصة والتحالف بني الدولتني، انظر:
N.A.R.S.S, Diplomatica Algerica, vol. 15, doc 21, Avril 1742; N.A.R.S.S, Diplomatica Algerica, vol. 15, doc 18, Mai 1746.
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أنكارلو أمني رّس القنصلية السـويديـة يف الجـزائر بـيـن 1801–1810، "كانــت ضمانـة البـاب العايل عىل الجـزائر السـبـب الرئيس يف 

عالقاتنا الحسنة بهذه اإليالة")19). هذه العالقة الحسنة قّربت كثريًا بني الجزائريني والسويديني حتى "أصبحوا يتعانقون يف الشوارع 

كاإلخوة")20)، كما جعلت هذه الروابط الحسنة الداي حسني يختار السويد دون غريها من الدول عام 1826 إلقامة رشاكة معها الفتتاح 

مسبكة للحديد، ويطلب من القنصل السويدي أن يبحث عّمن هو أجدر بإدارة هذا املرشوع)21).

ӵӵ الجزائر إىل  الهولندي  املبعوث  أرسـل  بدوره  الذي   1726 يف  العايل  الباب  وسـاطة  طلـبت  بعـدما  نفسه  باليشء  هولندا  قامت 

كابيجي بايش)22) ليحث الجزائريني عىل املوافقة عىل السلم)23)، وهو ما ستقوم به الدانمـارك أيـًضا يف 1757، فتعقد معاهدة تجــارة 

معاهـدة  اقتـضـت  كما  واحرتامها.  بهم،  تجمعها  التي  الدولية  املعاهدات  التزام  املغاربية  اإلياالت  عىل  لتـفـرض  إسطنـبـول  مع 

العثماين  السلطان  لكّن  أفريقية)24)،   - الشمال  اإلياالت  حول  بنوًدا  والبندقية  األستانة  بني   ،1718 يوليو  تموز/   21 يف  باساروفيتز، 

مع  للتفاوض  مبارشة  محاوالت  يف  رشعت  أن  إاّل  البندقية  من  كان  فما  البندقية،  ملصلحة  الغرب  أوجاق  لدى  التوّسط  عن  اعتذر 

الدول املغاربية)25). وتجدر اإلشارة هنا إىل أن الجزائر، يف عالقاتها بالدولة العثمانية أو بالدول األوروبية، كانت تترصف من منطلق 

مصلحتها الخاصة؛ فديوان الجزائر ال يهادن كل القوى األوروبية يف الوقت نفسه)26)، كما أنه ال يعقد عالقات سلمية بدولة أخرى 

إال بما يوافق مصلحة الجزائر الخاصة، حتى لو كان ذلك عىل حساب مصلحة الدولة العثمانية أو أوامرها. وكثريًا ما كانت األوضاع 

الداخلية التي تعيشها الجزائر العامَل الذي يحّدد أسلوب تعامل الجزائريني مع مبعويث السلطان العثماين، فمثاًل؛ إذا صادف قدوم 

إذا  أنه  بسخرية  أثناءها  له  ُيعرّب  رسمية،  بطريقة  املبعوث  ُيستقبل  منخفضة،  مداخيلها  أو  مهملة  القرصنة  فيه  تكون  زمًنا  املبعوث 

تكرم السلطان بالتكفل بدفع أجور العساكر فسُيستجاب لطلباته املتمثلة بعقد السالم مع دولة ما، وبذلك تنسحب البعثة من دون 

أن تحقق أي يشء ملموس. أما إذا صادف قدوم املبعوث العثماين زمن كوارث كالطاعون أو املجاعة أو هزائم برية أو بحرية، فإن 

االستقبال يّتسم أغلب األحيان بالرشاسة، بل إن سفينة املبعوث السلطاين نفسها تكون معرضة للقصف من طرف مدفعية املدينة 

إذا ما اقرتبت من أسوارها، وبذلك ال يبقى للبعثة إال اإلبحار مبتعدًة من الجزائر. وقد تكررت هذه الترصفات مرات عديدة من دون 

أن ُيعاقب عليها الجزائريون)27).

ӵӵ .دراسة املعاهدات املنعقدة سابًقا بني اإلياالت املغاربية والقوى األوروبية ملعرفة ما يمكن التفاوض عليه وما ُيفرتض دفعه للحكام

وعىل هذا األساس، نجد يف الوثائق املتعلقة بالجزائر يف األرشيف السويدي وثيقة تتحدث عّما يجب أن يأخذه القنصل معه من هدايا 

1719، عنـدما أرسـلت  عند إبرام املعاهدة، تبًعا ملعلومات مستقاة من معاهدات الدول السابقة)28). وقد قـامت البندقية بأمـر مشـابه يف 

19 Östlund, p. 156. 

20 مولود قاسم نايت بلقاسم، شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العاملية قبل سنة 1830، ج1 )الجزائر: دار األمة، 2012(، ص 111.

21 Torbjorn Odegaard, Une Paix et Amitié perpétuelles: Sur le traité de paix entre le Royaume de Danemark-Norvège et la Régence d'Alger, 
1746 (Uppsala: Scandinavian Institute for North African Studies, 2013), p. 23.  

للمصطلحات  املوسوعي  املعجم  صابان،  سهيل  انظر:  العثماين.  السلطان  قبل  من  الخارجية  بالعالقات  املكلف  هو  البوابني،  رئيس  أو   kapıcıbaşı بايش  22 كابيجي 

التاريخية العثمانية )الرياض: مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، 1421هـ/ 2000(، ص 171.

23 H.D. De Grammont, Histoire d'Alger sous la domination Turque 1515 - 1830 (Paris: ERNEST LEROUX Editeur, 1887), p. 281. 

24 وليم سبنرس، الجزائر يف عهد رياس البحر، تعريب وتقديم عبد القادر زبادية )الجزائر: دار القصبة، 2006(، ص 175–174.

25 A. Sagerdoti, “Venise et les regencies d'Alger, Tunis et Tripoli (1699 - 1760),” Mlle M. Despois (trad.), Reveu Africaine, no. 101 (1957), p. 291. 

26 Daniel Panzac, Barbary Corsairs, Victoria Hobson (trans.) (Lieden-Boston: Brill Publishing, 2005), p. 40. 

27 De Grammont, pp. 237 - 238.

28 N.A.R.S.S, Diplomatica Algerica, vol. 15, doc 21. 
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ملّخصات عن املعاهدات التي وّقعتها اإلياالت املغاربية بني سنتي 1600 و1683 إىل سفريها يف إسطنبول؛ ليك يدرسها ويحاول التفاوض 

مع الباب العايل عىل أساسها)29).

ӵӵ محاولة التفاوض مع الجزائر أواًّل ثم باقي اإلياالت. وقد اعتمدت النمسا هذا األسلوب يف تجديدها السلم مع الجزائر أواًّل، يف بداية

ترشين األول/ أكتوبر من 1748، ثم مع تونس وطرابلس الغرب عندما توّجه إليهما الوفد النمساوي ومعه كابيجي بايش مبعوث السلطان 

لُيحاول  املغاربية،  الّدول  أقوى  بصفتها  الجزائر  إىل   1754 مبعوثها يف  فأرسلت  النهج،  البندقية كذلك عن هذا  تِحد  ولم  بعد ذلك)30). 

الوصول إىل تفاهم مع املسؤولني هناك، ُمزّوًدا بتعليمات بأن يتوجه مبارشة إىل تونس وطرابلس يف حالة نجاح املفاوضات مع مسؤويل 

الّسبيل الذي لم تتجاهله  الّنهج نفسه وقبول املقرتحات األوروبية، وهو  باتباع  ُيقنع جارتيها  الجزائر)31). فالّسلم مع الجزائر كفيل بأن 

السويد والدانمارك والواليات املتحدة وأغلب الكيانات األوروبية يف القرن الثامن عرش.

ӵӵ وبناًء عليه؛ بعد استقراره يف ليفورنه، يرشع جورج لوجي يف مفاوضاته مع داي الجزائر عبدي باشا)32)، وتدخل املحادثات مرحلتها

األخرية يف 1728. نستشف ذلك من الرسالة املؤرخة بـ 28 أيلول/ سبتمرب 1728 التي بعث بها لوجي من الجزائر إىل أمري البحر أوتفال 

ا سانحة لعقد السلم، وأّن الداي أمره بأن يكتب له )ألمري البحر فون أوتفال( بأن  املقيم يف مارسيليا، ُيعلمه فيها بأّن كل الظروف حاليًّ

يتحىل بالصرب مدة شهر أو ستة أسابيع، حتى يستطيع استدعاء الديوان الذي ما زال مستاًء وغري راٍض عن السلم املوقع مع هولندا قبل 

املعاهدة من امللك  الرسالة، ويطلب منه - يف حالة تسّلم رسالة موافقٍة عىل  التاريخ بسنتني، كما يستفرس لوجي األمرياَل يف هذه  هذا 

السويدي إىل الداي - أن يرسلها إليه؛ ليك يعرضـها عىل الداي الذي بدوره سريّد عىل امللك السويدي، ويلح عليه أيًضا يف الرسالة نفسها 

أن يبعث إليه ببعض الهدايا ليقدمها إىل الداي)33).

ا  1728، يقرتح فيها رسميًّ 6 آب/ أغسطس  وبالفعل، تسّلم الّداي عرب جورج لوجي رسالة من أمري البحر كتبها إليه سابًقا يف 

ديوان  الداي  استدعى  أساسها  الدولتني)34). وعىل  أبدية بني  وتوقيع معاهدة سالم  والسويد،  الجزائر  تأسيس عالقات سلمية بني 

1728عىل املوافقة عىل إقرار السلم مع السويد، بعد  25 ترشين الثاين/ نوفمرب  الجزائر، وبعد مداوالت حصل إجماع بني أعضائه يف 

الديوان.  اقرتحها  التي  واإلتاوات  الهدايا  كل  تسليم  عىل  وافق  قد  أوتفال  فون  الصالحيات  كامل  السفري  بأن  الداي  أنبأهم  أن 

ُيبرّشه  مرسيليا،  يف  املوافقة  ينتظر  كان  الذي  أوتفال  فون  إىل  1728رسالة  نوفمرب  الثاين/  ترشين   30 يف  الداي  أرسل  الفور  وعىل 

عبدي  الداي  بعث  كما  السلم)35)،  عىل  للمصادقة  الجزائر  إىل  القدوم  عىل  فيها  ويحثه  املعاهدة،  إقامة  عىل  الديوان  بموافقة  فيها 

قد وافق عىل  أنه  وُيعلمه  الجزائر،  اجتمع عليه ديوان  بما  ذاته، يخربه  التاريخ  السويدي فردريك األّول يف  امللك  إىل  رسالة أخرى 

عقد معاهدة مع السويد باملحتوى نفسه الذي قامت عليه املعاهدة السابقة مع إنكلرتا)36)، وأضاف عبدي باشا أنه نظًرا إىل االحرتام 

29 Sagerdoti, p. 277. 

30 N.A.R.C.D, kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367, doc 22, octobre 1748. 

31 Sagerdoti, p. 291. 

32 كرد عبدي، تقلد منصب باي التيطري ثم آغا السبايهية، ليتوىل بعد ذلك منصب داي الجزائر وهو يف نحو الستني من عمره بعد مقتل الداي محمد باشا يف 18 أيار/ مايو 

1724 )يذكر دو غرامونت أنه ُقتل يف 18 آذار/ مارس(، ُوصف بالوداعة ودماثة األخالق، وبأنه األحّق بالحكم من غريه يف تلك الفرتة، انظر:
Laugier de Tassy, Histoire du royaume d'Alger (Amsterdam: Henri de Sauzet, no date), pp. 224 - 226; H. D. de Grammont, p. 282.

33 N.A.R.S.S, Diplomatica Turcica, bihang Algerica, vol. 1, doc 28, September 1728. 

34 Ibid., vol. 1, doc 30, Novembre 1728. 

35 Ibid. 

 1703 الالحقة عىل شاكلتها، كمعاهديت  املعاهدات  ُبنيت كل  التي   1682 أهّمها معاهدة  1622 و1824، كانت  الجزائر بني  20 معاهدة مع  أو جّددت  إنكلرتا  36 عقدت 

و1716، انظر:
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أو يزعجوا أي  يعرقلوا  بأاّل  البحر  الرّياس وأمراء  التاريخ لكل  ابتداء من هذا  أوامر  فإنه قد أعطى  السويد،  ُيكّنه مللك  الذي  الكبري 

يدخلوا  أن  السويديني  والتجار  السويدية  السفن  لكل  يمكن  وأنـه  عليها،  يستولوا  أن  عن  فضاًل  السـويدي  العلم  تحـمل  سفينة 

القدوم إىل  البحر يف مارسيليا من أجل  التي أرسلها إىل أمري  بالربقية  أيًضا  الداي. كما أعلمه  املوانئ الجزائرية بحّرّية تحت حماية 

الجزائر إلتمام اإلجراءات األخرية واإلمضاء عىل بنود املعاهدة)37). وتبًعا لهذه الدعوة؛ وصل فون أوتفال إىل الجزائر يف الثاين من 

1729م، وبعد أن شاور الداي ديوانه يف محتوى املعاهدة، أمىض عليها عبدي باشا  31 آذار/ مارس  1141هـ، املوافق  شهر رمضان 

التي قررها  بنًدا   22 الـ  ليطلع عىل  السويدي  السفري  ُسلمت إىل  ثم  )نائب اآلغا()39)،  والكاهيا)38) سليمان  آغا االنكشارية  وإبراهيم 

هؤالء يف املعاهدة. وبعد أن راجع بنود الوثيقة جّيًدا، وبعد القيام بالّلمسات األخرية، وّقع السفري السويدي فون أوتفال مع الداي يف 

17 رمضان 1141، املوافق 15 نيسان/ أبريل )40)1729، عىل املعاهدة النهائية التي ُصقلت وفق نموذج املعاهدة الجزائرية مع اإلنكليز 

.(41( يف 1682، والهولنديني يف 1726 

بآخر  يعلـمه   ،1729 أبريل  نيسان/   22 املوافق   ،1141 رمضان   24 يف  السويدي  امللك  إىل  أخرى  رسالة  الداي  أرسـل  ذلك  بعد 

التطـورات، ويعرض عليه خدماته كوسيط محتمل بني السويد وبني إيالَتْي تونس وطرابلس الغرب، إن أراد أن يعقد معهما معاهدات 

مماثلة)42). بعد ذلك عاد الوفد السويدي لُيسلم وثيقة املعاهدة إىل امللك الذي وّقع عليـها بدوره يف 1730. ليقوم العاهل السويدي بعدها 

بإرسال الدبلومايس واملؤرخ رفتيليوس)43) يف السنة نفسها عىل رأس وفـد آخر إىل الجزائر، يحمل مصـادقة املـلك وتوقيعه الذي سلمه 

ا إىل الداي)44). لتنتهي إجراءات السالم بإعالم رفتيليوس الداي بتعيني جورج لوجي كأّول قنصل سويدي، ليس يف  رفتيليوس شخصـيًّ

ا املفاوضات السويدية الجزائرية. الجزائر فقط، بل يف كل األرايض العثمانية، وُيعقـد بذلك سلم أبدي، وتنتهي رسميًّ

بنود املعاهدة الجزائرية السويدية

أّما بنود املعاهدة فكانت 22 بنًدا، تتعلق بالجوانب السياسية والدبلوماسية، وما يتصل بالنواحي االقتصادية والتجارية، بل نجد 

أيًضا بنوًدا ذات دالالت دينية، ويمكن أن نلخص بنود املعاهدة يف ما ييل:

Fatma Maameri, “Ottoman Algeria in western diplomacy history with special emphasise on relations with the United States of America 
(1776 - 1816),” These de doctorat d'Etat, University of mentouri, decembre 2008, p. 139.

وللمزيد حول معاهدة 1682 وبنودها، انظر:
G. Fremont-Barnes, The wars of the Barbary pirates (Oxford: Osprey publishing, 2006), p. 19.

37 N.A.R.S.S, Diplomatica Turcica, bihang Algerica, vol. 1, doc 30, Novembre 1728. 

القائم  أو  النائب  للداللة عىل  العثمانية  الدولة  الدار، وقد اصطلح عىل استخدامها يف  تعني رب   Kethuda Kahya، هي كلمة فارسية أصلها كتخدا  أو كيخيا  38 كاهيا 

باألعمال، راجع: صابان،  ص 189 و194.

39 N.A.R.S.S, Diplomatica Algirica, vol. 15, doc 17, Ramadan 1141. 

40 Müller, Consuls Corsairs and Commerce, p. 124.

41 Ibid., p. 58. 

42 N.A.R.S.S, Diplomatica Turcica, bihang Algerica, vol. 1, doc 24, Ramadan 1141. 

وصف تاريخي وسيايس  الثامن عرش، اشتهر بمؤلفه الضخم عن الجزائر تحت عنوان  القرن  43 كارل رفتيليوس، أمني رس قنصلية السويد يف الجزائر يف ثالثينيات 

ململكة ودولة الجزائر، والذي نرشه يف جزأين يف ستوكهولم يف 1737 و1739، يحتوي الكتاب عىل 695 صفحة يصف فيها رفتيليوس كل ما شاهده يف الجزائر بوصف دقيق 

وموضوعية ميزته عن الكتاب األوروبيني اآلخرين، للمزيد حوله انظر:
Odegaard, pp. 54 - 62. 

44 بلقاسم، ص 107.
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ӵӵ.(45(البند 1: ليكن معلوما أنه ابتداًء من اليوم الذي صودق فيه عىل املعاهدة، سيُعم سالم دائم وأبدي بني مملكة السويد ومملكة الجزائر

ӵӵ البند 2: يحق لجميع السفن التابعة مللك السويد أو لرعاياه أن تدخل املوانئ الجزائرية للمتاجرة، من دون أي عراقيل من السلطات

الجزائرية، وذلك بعد أن يدفع التجار السويديون ما نسبته 5 يف املئة من سلعهم املبيعة كرضائب.

ӵӵ.البند 3: يحق لسفن السويد والجزائر ورعاياهما اإلبحار يف أّي مياه يريدونها، من دون إزعاج أي من الطرفني اآلخر

ӵӵ البند 4: عند التقاء سفن جزائرية بأخرى سويدية يف مياه غري تابعة ململكة السويد، ال يحق للجزائريني إرسال زوارق إال واحًدا من

أجل تفتيش السفينة السويدية، وعىل متنه ضابطان اثنان فقط، وهما الوحيدان املسموح لهما بالصعود عىل منت السفينة ملراقبة جواز 

السفر البحري)46).

ӵӵ البند 5: ال يحق ألي ضابط بحري جزائري أن يأرس أي شخص من سفن سويدية، كما ال يحق له أخذ أي شخص إىل مكان آخر

من أجل التحقيق يف هويته.

ӵӵ البند 6: يف حالة غرق سفينة سويدية أو جنوحها، ال يسمح للمدنيني الجزائريني باالستيالء عىل حمولة السفينة أو أرس طاقمها، بل

عىل العكس؛ يجب عليهم املساعدة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ӵӵ.البند 7: ال يمكن للجزائريني مساعدة أّي كان، ومهـما كانـت جنسيته، يف القيام بأعمـال قرصـنة ضـد رعايا ملك السويد

ӵӵ.البند 8: ال يحق ألي قرصان جزائري أن يأرس يف عرض البحر أي سفينة سويدية كانت قد اشرتت غنائم من الجزائر

ӵӵ البند 9: يجب عىل السلطات الجزائرية أن ال تسمح ألي سفينة من تونس أو طرابلس أو تطوان أو سال بأن تبيع سلًعا أو سفًنا أو رعايا

ينتمون إىل مملكة السويد يف موانئ تابعة لجمهورية الجزائر.

ӵӵ.البند 10: يحق لرعايا امللك السويدي أن يبيعوا غنائم يف املوانئ الجزائرية، من دون أي عراقيل من السلطات الجزائرية

ӵӵ البند 11: يف حالة رسّو سفن حربية سويدية يف ميناء الجزائر، يجب إعادة كل أسري يتمكن من االلتجاء إىل السفن السويدية، سواء

أكان هذا اللجوء بالسباحة أم بأي وسيلة أخرى.

ӵӵ.البند 12: ال ينبغي أن ُيفرض عىل أي فرد من الرعية السويدية رشاء أي أسري كان من دون الرضا التام من الرعية السويدية

ӵӵ.البند 13: يف حالة وفاة فرد من الرعية السويدية عىل األرايض الجزائرية، ال يحق للداي مصادرة تركته

ӵӵ.البند 14: ال يمكن إجبار أي فرد من الرعية السويدية عىل رشاء أي سلعة من الجزائر، من دون الرضا التام من الرعية السويدية

ӵӵ البند 15: يف حالة نشوب خالف يف األرايض الجزائرية، أحد أطرافه من الرعية السويدية، ال يمكن أن يخضع السويدي إاّل للسلطة

القضائية للداي أو لديوانه، أما إذا كان النزاع أو الخالف بني رعايا سويديني، فاالحتكام ال يكون إاّل إىل قنصل السويد يف الجزائر.

ӵӵ ،البند 16: يف حالة ارتكاب فرد من الرعية السويدية جريمة )نزاًعا أو جرًحا أو قتاًل( يف حق أحد العرب أو األتراك عىل أراٍض جزائرية

ال ُيعاقب السويدي إال كما يعاقب الرتيك إذا ما ارتكب الجرم نفسه، أما إذا فّر السويدي من العقاب، فال يمكن للقنصل السويدي أن 

يتدخل البتة يف القضية.

45 أطلق األوروبيون عّدة تسميات عىل الجزائر يف الفرتة العثمانية، وذلك لعدم فهم هؤالء للنظام الذي كان يحكمها أو اعتيادهم عليه. لذا؛ نجد عدة أسماء وصفية لها، 

كإيالة، ودولة، وجمهورية، ومملكة، ومدينة حرب.

46 انظر صورة جواز السفر البحري يف ملحق الصور يف نهاية البحث.
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ӵӵ البند 17: للقنصل الحرية يف تعيني موظفيه وترجمانه الخاص، كما يحق له اإلبحار بحرية ضمن خليج الجزائر، والسفر يف الرب وقت

ما شاء، ويحق له أيًضا استضافة "مرشد ديني" Aumônier بروتستانتي يف قنصليته من أجل اإلرشاف عىل ممارسة املذهب الربوتستانتي 

من طرف القنصل ورعاياه، بل حتى "العبيد" السويديون لهم الحق يف حضور مواعظه.

ӵӵ البند 18: يف حالَتِي الحرب والسلم، يحق للقنصل السويدي ولرعاياه مغادرة الجزائر متى شاؤوا، كما يحق لهم أخذ ممتلكاتهم معهم

من دون عرقلة من السلطات الجزائرية.

ӵӵ البند 19: ال يمكن إزعاج أيٍّ من رعايا السويد أو مصادرة ممتلكاته أو رُكاب سفينته أثناء إبحاره، سواء أكان هذا اإلبحار عىل منت

سفينة سويدية أو سفينة تابعة لدولة أخرى هي يف حرب مع الجزائر، واليشء نفسه يرسي يف حق رعايا الجزائر.

ӵӵ البند 20: يف حالة ظهور مركب حريب سويدي عىل مقربة من مدينة الجزائر أو رسا بمينائها، ُيحيَّى املركب الحريب بـ 21 قذيفة مدفعية

من حصون املدينة، ويرد املركب بعدد القذائف نفسه كتحية للداي، وبعد ذلك يمكن للمركب إنزال الهدايا واإلتاوات املتعارف عليها.

ӵӵ.البند 21: ال يدفع القنصل أي رضائب عىل األشياء التي ُتشحن إىل الجزائر من أجل استعماله الخاص

ӵӵ البند 22: يف حالة امتعاض أحد طريف املعاهدة )الجزائري أو السويدي(، ال ينبغي االحتكام مبارشة إىل السالح، بل يجدر بالطرف

املترّضر أن يطالب بتعويض عىل األرضار الناجمة عن الطرف اآلخر، ثم يتم معاقبة املذنب بتهمة اإلخالل بالسلم)47).

رّدات الفعل الداخلية والخارجية عىل املعاهدة

يف العالقات بالدول األجنبية، كثريًا ما نالحظ رصاعات داخلية يف الجزائر بني مؤيد ومعارض، ويف أغلب األحيان؛ املعارضون 

السفن)48)،  يجّهزون  الذين  والخواص  الرّياس  طائفة  بهؤالء  ونقصد  أخرى،  بدولة  سلمية  عالقات  إقامة  من  املترّضرون  دائًما  هم 

لهذا؛ سعى  إياها كل معاهدة جديدة)49).  ُتخّولهم  التي  الهدايا  الذين سيستفيدون من  الكبار  الداي واملسؤولون  املؤيدون فهم  أّما 

ما  مثاًل،  الجزائر؛ من ذلك،  ديوان  لتمكينهم من كسب رضا  ا  األوروبيني رسًّ املفاوضني  إىل مساعدة  األحيان  الدايات يف كثري من 

1728 أّن الداي دعاه إىل عشاء خاّص، أعطاه فيه بعض النصائح، كأن  28 أيلول/ سبتمرب  يذكره جورج لوجي يف الرسالة املؤرخة بـ 

يصرب بعض الوقت ألّن أغلب الناس ال يزالون مستائني من السلم مع الهولنديني، وُمعرّبًا له عن أمله يف عقد السلم رسيًعا بعد اجتماع 

يوًما واحدا ُسًدى")50). وبدوره طلب  ملا ضّيعت  به وحدي،  القيام  أمًرا أستطيع  قائاًل: "لو كان  بيده وحده  الديوان؛ ألّن األمر ليس 

لم يرج منها  الداي عبدي  بها  التي قام  الوساطة  الداي)51). ولعّل هذه  ُيرسل هدايا من أجل  أوتفال أن  البحر فون  لوجي من أمري 

مصلحة شخصية، بل ربما كان مرّدها تأثري الدولة العثمانية؛ لكون السويد حليًفا مهًما لها. لكن مثل هذه الوساطة حدثت مرة أخرى 

47 لالستزادة والتعمق يف بنود املعاهدة، انظر:
Charles De Martens, Recueil des traites, second edition revue et ogmentee par le Bon Charles de Martens, T 5 (1791 - 1795), A gottings, 
Allemagne, 1826, pp. 316 - 331.

48 جون بابتيست وولف، الجزائر وأوروبا 1500 - 1830، ترجمة وتعليق أبو القاسم سعد الله )الجزائر: عالم املعرفة، 2009(، ص 413 - 414.

49 لم يكن الداي واملسؤولون الكبار يتقاضون سوى راتب جندي عادي، لذلك كان لهم الحق يف االستفادة من كل ما يمكن أن يخوله لهم منصبهم من هدايا قنصلية، 

وحقوق رسو السفن، وأسهم يف تجارة العبيد، والغنائم ... إلخ، انظر:
Shaw, Voyage dans la regence d'Alger, traduction J. Mc Carthy (Paris: Marlin Editeur, 1830), p. 189; Venture De Paradis, Alger au XIIIE siècle 
(Alger: Typographie Adolf Jourdon, 1898), pp. 108 - 109.

50 N.A.R.S.S, Diplomatica Turcica, bihang Algerica, vol 1, doc 28, September 1728. 

51 Ibid. 
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1795 جواز سفر إىل املفاوض األمرييك الذي كان يف فرنسا  65 سنة تقريًبا، وذلك عندما أرسل الداي حسن عام  بعد هذه الحادثة بـ 

ليك يأيت إىل الجزائر، وأمر الداي الوسيط )كاثكارت( بأن ال يخرب أحًدا بهذا؛ ألنه لم يسبق أن منح أي حاكم جزائري جواز سفر 

ا ألّي دولة قبل التفاوض عىل املعاهدة، وهو اإلجراء الذي من شأنه أن يوحي بأن الجزائر هي التي تبحث عن السلم)52). لكّننا  رسميًّ

لسنا متأكدين تماًما من هدف الداي الحقيقي من وراء هذه املساعدة )الرسية(، أهو مآرب خاصة، أم كان يروم من ورائها مصلحة 

الجزائر بتوفري ُممول جديد باملعدات البحرية.

ا عىل األقل، رّبما ألن السويد يف عرشينيات القرن الثامن عرش لم تكن تلك القوة  أّما القوى الخارجية، فلم تعارض املعاهدة ظاهريًّ

االقتصادية التي يمكن أن تنافس الدول األوروبية الكربى يف املتوسط، لهذا لم ير القناصل األوروبيون املقيمون يف الجزائر أّي خطر 

من عقد السويد سلًما مع الجزائر، فقد أبلغ القنصل الهولندي حكومته بالتحركات الدبلوماسية السويدية يف الجزائر لكنه لم يفعل أي 

ا األمريال فون أوتفال يف إدارة املفاوضات)53)، ولعّل مرّد هذه املساعدة هو الحلف  يشء لتعطيلها، بل إّن القنصل الفرنيس ساعد شخصيًّ

التقليدي الذي جمع السويد وفرنسا يف القرن الثامن عرش.

النتائج املرتتبة عىل املعاهدة الجزائرية - السويدية

التي  النزاعات  الفصل يف  القنصل حق  وإعطاء  الجزائر،  السويديني يف  فدية األرسى  املعاهدة؛ تسهيل عملية  قرارات  أهم  من 

تنشب بني مواطنيه)54). غري أن أهم هذه القرارات هو تأسيس قنصلية سويدية بإرشاف قنصل يسهر تحت سقفها عىل مصالح السويد)55). 

لذا؛  الرئيسة.  املوانئ  يف  فتتمركز  القنصلية  أّما  املضيف،  البلد  عاصمة  يف  ما  لدولة  دبلومايس  تمثيل  هي  التي  السفارة  غري  والقنصلية 

فالهدف منها هو تسيري التجارة بني حكومتها وميناء الدولة املستقبلة، وتزويد حكومتها بمعلومات مفيدة حول اإلمكانات االقتصادية 

واألوضاع السياسية يف تلك البقاع)56). وبالفعل، ُأنشئت قنصلية يف الجزائر لُتصبح بذلك القنصلية السويدية الرابعة عرشة من أصل 121 

قنصلية يف العالم، والثالثة يف املتوسط من 47 قنصلية، بعد كل من قادس 1703 وليفورنه 1720، واألوىل يف العالم العريب واالسالمي 

قبل إزمري وتونس 1736، وطرابلس الغرب 1739، واملغرب 1764، وإسطنبول 1777، وسالونيك 1781، واإلسكندرية 1827 وحلب عام 

لتوفري خدمات  فيها  ديني )قس( سويدي  واستقبال مرشد  مّتفق عليها، كضمان حمايتها،  قارة  للقنصلية حقوق  1842 )57). وقد كان 

كنسية للقنصل والرعايا واألرسى السويديني بأكرب قدر ممكن من الحرية الدينية، وهو األمر الذي لم يتوافر للقنصليات السويدية يف 

دول أوروبا الجنوبية، فقد اُتهم دي باشه، وهو قنصل السويد يف لشبونة يف 1717، بتوفري خدمات كنسية بروتستانتية يف قنصليته لكل 

الجنسيات. واسُتدعَي عىل الفور من طرف امللك الربتغايل الذي أجربه عىل طرد القّس من القنصلية وإرساله إىل السويد)58). وهنا يمكن 

أن نالحظ مدى التسامح الديني الذي تميزت به الجزائر العثمانية يف تعاملها مع أهل الديانات األخرى، وبخاصة إذا ما قارّناها ببعض 

الدول األوروبية، وقارّنا ترصفاتها بترصفات جاراتها من الدول املسيحية يف تعاملها مع أبناء الديانة نفسها.

52 كاثكارت، ص 155.

53 Müller, Consuls Corsairs and Commerce, pp. 59 - 60. 

54 صالح عباد، الجزائر خالل العهد الرتيك 1514 - 1830، ط 2 )الجزائر: دار هومه، 2007(، ص 155.

55 Östlund, p. 156. 

56 Müller, “Swedish shipping in southern Europe,” p. 193. 

57 Müller, Consuls Corsairs and Commerce, pp. 42 - 44. 

58 Ibid., p. 90. 
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أّما مكان تموقع القنصلية السويدية فكان يف الشارع الذي ُيعرف بـ "شارع القناصل" قرب باب البحر بالتحديد؛ يف العقار الذي 

سيغدو بعد عام 1830 كنيسة اليسوعيني)59)، غري أن القنصل نادًرا ما كان يتخذ القنصلية مسكًنا إاّل يف األعياد؛ ليك ُيسابق القناصل 

اآلخرين لتقديم الّتهاين للداي، فقد كان يقيم يف فيال فاخرة مع عائلته وخدمه، يف ضاحية مدينة الجزائر، مع القناصل األوروبيني 

اآلخرين يف املكان الذي ُسمي بـ "واد القناصل" إشارًة إليهم)60).

ولم يكن القنصل أو عائلته يغادرون القنصلية أو مكان إقامتهم إاّل يف حاالت نادرة، كتعرض مدينة الجزائر لهجمات األساطيل 

1749 عن تحالف إسبانيا والربتغال والبندقية ومالطا من أجل قنبلة مدينة  األوروبية مثاًل، فبعد ورود معلومات للقادة الجزائريني يف 

الجزائر، توّجس قنصل السويد رًشا من هذا الّنبأ، واستأذن الداي عىل الفور لنقل أرسته إىل ليفورنه فوافقه عىل ذلك)61). كما اضطر 

البحر  أمري  بقيادة  الجزائر،  عىل  اإلسباين  الهجوم  إثر   1775 يونيو  حزيران/  يف  وبيته  قنصليته  ترك  إىل  أخرى  مرة  السويدي  القنصل 

كان  وإن   .(62(Postilon d'Alger الفرنسية  السفينة  منت  عىل  فرنسا  إىل  والدانماريك  والهولندي  الفرنيس  القنصل  مع  وأبحر  أورييل، 

 - تتعرض  كانت  ما  كثريًا  القنصلية  فإن  خارج،  إىل  والسفر  القنصلية،  بإخالئه  للجزائر  املتكّرر  القصف  من  النجاة  القنصل  بإمكان 

القنصلية  1783 إىل احرتاق  القصف عام  أّدى مثل هذا  لقنابلها،  إلقاء األساطيل األوروبية  أثناء  - للرضر  املدينة  باقي مباين  عىل غرار 

السويدية بعد حملة الدون أنطونيو برسيلو الفاشلة عىل الجزائر)63).

التي غادر   1736 1730 مستمًرا يف وظيفته حتى  الجزائر عام  أّول قنصل سويدي يف  ُعنّي جورج لوجي  آنًفا،  إليه  ومثلما أشري 

لسنا  لكّننا  بعده،  من  القنصلية  بواجبات  ليتكفل  غوردن  جورج  األسكتلندي  تارًكا رشيكه  معها،  السلم  لعقد  تونس  إىل  الجزائر  فيها 

متأكدين من هذا التبديل؛ أطوعًيا كان أم قرسًيا. وما جعلنا نرتاب هو الّرسالة التي بعث بها الداي إبراهيم إىل امللك السويدي بتاريخ 

15 ذو الحجة 1149، ُيدافع فيها عن لوجي وُيربّئه من الّتهم التي رّصحت بها أمانة امللك من أنه قد "َحَرَم السلطات الجزائرية أشياء 

الطرفني دليل كاٍف عىل إخالصه")65)،  الحسنة لكال  الخدمة  قائاًل إن "اإلحدى عرشة سنة)64) من  السويدي"،  امللك  إليها  أرسلها 

أّما هذه األشياء التي لم ُتسّلم إىل الداي فال علم لنا بها. وعىل كل حال، فقد مىض لوجي يف سبيله إىل تونس بعد األوامر التي تلقاها 

1736 بتكلفة منخفضة مقارنة بمعاهدة  من حكومته بتثبيت سلم راسخ معها، وهو األمر الذي حصل فعاًل يف كانون األول/ ديسمرب 

السويد مع الجزائر )14 ألف ريكس دوالر فقط(. وبذلك تّم تعيني أولوف رولننغ أول قنصل سويدي يف تونس يف نيسان/ أبريل 1738 

بعدما أوىص به لوجي)66). وأثناء إقامته يف تونس؛ قام لوجي بعدة محاوالت لالتصال بباشوات طرابلس الغرب، وبعد مفاوضات طويلة 

أّول  برغ  بعدها إسحاق  وُيعنّي   ،1741 أبريل  نيسان/   15 ليّتجه إىل طرابلس ويعقد معها معاهدة سالم وتجارة يف  أثمرت محاوالته؛ 

قنصل سويدي فيها)67).

59 Moulay Belhamissi, Alger l'Europe et la guerre secrète 1518 - 1830 (Alger: Editions DAHLAB, 1999), p. 19. 

60 Bardoux, “La vie d'un consul auprès de la régence d'Alger,” Reveu Africaine, no. 65 (1924), p. 273. 

61 N.A.R.C.D, kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367, doc 31, Mai 1749. 

62 J. Cazenave, “Un consul Français en Alger au XVIIIe siècle Langoisseur de la vallée,” Reveu Africaine, no. 78 (1936), pp. 106 - 107. 

63 عزيز سامح الرت، األتراك العثمانيون يف شمال أفريقيا، ترجمة محمود عيل عامر )بريوت: دار النهضة العربية، 1989(، ص 542.

64 وجدنا يف كل املراجع السويدية التي اطلعنا عليها أّن تعيني جورج لوجي كمفاوض باسم امللك السويدي كان عام 1727 أو أواخر 1726 عىل أبعد تقدير، لكن الداي يذكر 

يف هذه الرسالة أنه يف عام 1736 كانت قد مّرت 11 سنة عىل خدمة لوجي يف الجزائر، أي أّن هذه الخدمة بدأت عام 1138/ 1725 عىل األقل، لذا لسنا متأكدين مّما يعنيه هذا، 

يف غياب كبري للوثائق املحلية واألجنبية التي يمكن أن تزيل هذا الغموض.

65 N.A.R.S.S, Diplomatica Algirica, vol. 15, doc. 15 Zillhadge 1149. 

66 Müller, Consuls Corsairs and Commerce, p. 127. 

67 Müller, “Swedish shipping in southern Europe,” p. 196. 
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1743؛ ليستعيد منصبه قنصاًل يف الجزائر  وبعد ست سنوات ونصف السنة من الغياب، يعود جورج لوجي إىل الجزائر يف 

التي تقاعد فيها وأبحر عائًدا إىل السويد، بعد مشوار دبلومايس ناجح يف شمال أفريقيا، مّكن السويد  1758، وهي السنة  إىل 

من أن تضمن سالمة سفنها وبحارتها يف املياه املتوسطية، وخصوًصا بعد توقيع معاهدة مع الدولة العلوية يف املغرب األقىص 

.(68( يف 1763 

أّما عالقة لوجي بالسلطات الجزائرية فقد كانت جّد حسنة. نستشف ذلك من اعتماد الداي عليه يف قضايا كثرية، منها؛ اتخاذه 

وسيًطا يف املفاوضات الرفيعة املستوى بني فرنسا والجزائر يف 1740، واستخدام الداي – بعد سنتني من ذلك - سفينة لوجي الخاصة 

يف رحلته إىل األستانة ذهاًبا وإياًبا)69). كما استعار منه سفينته مّرة أخرى؛ لُيبحر سفرُي الداي عىل متنها إىل ملك بريطانيا، بعد األزمة 

)70). وبذلك علت مكانة لوجي حتى أصبح الداي يعتمد عليه يف األعمال التجارية لإليالة، حتى إنه  التي حصلت بني البلدين يف 1749 

طمع يف أن يصبح قنصاًل إلنكلرتا بتزكية من الداي، لكن اإلنكليز رفضوا ذلك، وثّبتوا قنصلهم بالك Black يف وظيفته. وقد تعاظم 

شأن لوجي يف الجزائر ولم يضاهه أحد يف سلطاته إال رجال املال واليهود يف مرحلة الحقة من عمر اإليالة)71).

الرغم من أن  التجاري، عىل  املجال  تعاون حقيقي، وخاصة يف  بينهما  لم يحدث  فإنه  البلدين؛  العالقة طيبة بني  ولنئ كانت 

السلطات السويدية كانت تخطط لتطوير تجارة مع شمال أفريقيا، وخاصة يف ما يتعلق باملعدات البحرية، والسبب - بحسب جورج 

ا عىل النهب والقرصنة، كما أنهم ال ُيشجعون أنفسهم أو أي شخص آخر يحاول  لوجي - هو "أن تفكري الجزائريني كان ُمنصبًّا كليًّ

1738: "ال أجد  13 ترشين األول/ أكتوبر  بتاريخ  التجارة السويدية  أن ُيؤسس تجارة خاصة")72)، ويضيف لوجي يف رسالة إىل غرفة 

طريقة أخرى تكون فيها الجزائر مفيدة للسويد أفضل من حفاظنا عىل السلم معها، فالّسلم مع الجزائر يمنح سفننا الحرية يف اإلبحار 

بأمان إىل السواحل الربتغالية واإلسبانية وباقي موانئ املتوسط")73).

األمر  تعدى هذا  لوجي  الجزائر، لكن جورج  السويديني يف  الحق يف فدية األرسى  السويدي  للقنصل  وكما ذكرنا سابًقا، كان 

الرببريسكية يف مملكة فاس واملغرب؛  للعبودية  وصف  بـ:  املعنون  كتابه  املغرب األقىص، ففي  ليشمل األرسى يف  نشاطه  وامتد 

ا عىل مساعدات جورج لوجي لتوفري قوتهم؛ ألنه  يذكر السويدي ماركوس برغ أنه أثناء أرسه ورفاقه يف املغرب، كان اعتمادهم كليًّ

كان يسّلمهم أموااًل من دون إذن السلطات السويدية، كما يذكر برغ أّن ثمانية أرسى فرنسيني أخربوه أنهم تسّلموا طعاًما من لوجي 

بينما لم يساعدهم القنصل الفرنيس بتاًتا)74). لهذه األعمال وغريها مما قام به لوجي خدمًة للملك السويدي ورعاياه؛ فقد جزاه امللك 

.(75( خريًا، ورفع من شأنه عندما عاد إىل السويد يف 1758 

68 Östlund, p. 156. 

69 Müller, Consuls Corsairs and Commerce, p. 125. 

70 N.A.R.C.D, kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367, doc 23 Aout 1749. 

71 وولف، ص 422.

72 Müller, Consuls Corsairs and Commerce, p. 121. 

73 Müller, “Swedish shipping in southern Europe,” p. 195. 

74 للمزيد حول األرسى السويديني يف املغرب، انظر:
Gustaf Fryksen, “I skuggan av global och maritim handel; Svenska sjömän i Marockansk fangenskap 1754 - 1763,” Kandidatuppsats, Historiska 
institutionen, Lunds universitet, 2011. 

75 Östlund, p. 157. 
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وبعد رحيله، خلف لوجي عىل رأس القنصلية السويدية يف الجزائر إريك براندل الذي كان زوج ابنة لوجي، ويف الوقت نفسه كان 

أمني رس قنصليته ابتداًء من 1754. ويف 1764 تغرّي املمثل الدبلومايس للسويد مرة أخرى ليغدو هرنيك براندل)76)، القنصل الجديد يف 

الجزائر، ويستمر يف منصبه حتى اندالع الحرب الجزائرية السويدية يف 1791، إذ سيفقد ثقة داي الجزائر وُيعّوض بماتياس سيولدبراند 

1792 )77). ولم تختلف مهمات  25 نيسان/ أبريل و5 أيار/ مايو  الذي سيتفاوض مع الجزائر، وُيجّدد معاهدة السلم والتجارة معها بني 

هؤالء عن مهمات سلفهم يف الحفاظ عىل عالقات طّيبة بحكام الجزائر، وإرسال التقارير إىل غرفة التجارة السويدية، كما لم تكن هذه 

املراسالت حول الجانب االقتصادي فقط، فقد نال الجانبان؛ السيايس والعسكري، حظهما أيًضا. فها هو ِغده Gedde نائب القنصل 

العسكرية،  الجزائر  قوة  تقرير مفصل عن  أّول  السويد  السويدية عند عودته إىل  السلطات  1736؛ يهب  لوجي يف  الذي خلف  غوردن 

يصف فيه تحصينات املدينة وبحريتها التي قال إنها لم تبهره؛ فثالثة فرقاطات أوروبية فقط – بحسب رأيه - كافية لفرض حصار تام عىل 

ميناء الجزائر. ويف عام 1776، أرسل القنصل براندل تقريرًا آخر عن قوة البحرية الجزائرية التي لم تتكّون إال من ثمانية مراكب، أغلبها 

غاليات وشّباكات)78). وما يهمنا هنا هو أّن مثل هذه التقارير ُتبني أن السويد كانت مستعدة لتغيري سياستها اتجاه الجزائر إن اقتىض 

ا ملعرفة ما يمكن مواجهته يف املستقبل)79). األمر. لذا؛ كانت معلومات مفّصلة عن قوة الجزائر أمرًا حيويًّ

وقد كانت عالقة قناصل السويد يف الجزائر بقناصل األمم األخرى حسنة يف أغلب األوقات، بل إّن بعض القناصل عَقدوا عالقات 

عائلية بالقناصل اآلخرين، مثلما فعل القنصل لوجي الذي زّوج إحدى بناته قنصل هولندا)80)، وفعل قنصٌل آخر اليشء نفسه بمصاهرته 

قنصل إنكلرتا)81). كما توّسط قناصل سويديون آخرون للدول األوروبية يف فّض الخالفات مع الجزائر)82)، فقد استضاف قنصل السويد 

1765 يف قنصليته القناصل األوروبيني؛ للتشاور، والتوّسط يف الخالف الذي وقع بني الداي وقنصل إنكلرتا، بعد أرس راس  براندل يف 

جزائري سفينًة إنكليزية)83). بل استعمل قناصل السويد صالحياتهم ملساعدة الدول األخرى يف توقيع السلم مع الجزائر، سواء أكان 

ا أم علًنا. فمثاًل، استأجر سيولدبراند سفينة عىل نفقته الخاصة بمبلغ 400 دوالر لنقل املفاوض األمرييك دونالدصون من إسبانيا  ذلك رسًّ

إىل الجزائر، ورّصح أنه يود بشدة أن يستقبله يف بيته الخاص، لوال ما يمكن أن يحدثه ذلك من ريبة يف نفوس القناصل اآلخرين، بل 

أعار املفاوض األمرييك ترجمانه الخاص ليتفاوض مع الداي)84). وبعد عقد املعاهدة مع الجزائر يف 1795، استمر سيولدبراند يف مساعدة 

اقتناء  إّنه أقرضهم مااًل ليتمكنوا من  بايات تونس وطرابلس، حتى  التعامل مع  املفاوضني األمريكيني بتقديمه نصائح لهم عن كيفية 

بعض الهدايا لحكام هاتني اإليالتني)85).

76 لم نتمكن من إيجاد دليل عىل الصلة بني هذا الـ "براندل" وسابقه، لكنه من دون شك قريب له؛ فهما يحمالن اللقب نفسه.

77 Müller, Consuls Corsairs and Commerce, pp. 126 - 127. 

78 الشّباك Xebeck، مركب خفيف ورسيع ُمستعمل عىل نحو أسايس يف حوض املتوسط، ُيجهز عادة بأرشعة مربعة الشكل، أصغر الشباكات تحمل ما بني 8 إىل 16 مدفًعا، 

ويمكن أن تستقبل طاقًما من 40 إىل 180 بحارًا، أما أكربها فيمكن أن ُيجهز بقوة مدفعية ترتاوح بني 20 و30 مدفًعا، وتحمل ما بني 130 و170 رجاًل، لالستزادة انظر:
Panzac, p. 46. 

79 Müller, Consuls Corsairs and Commerce, pp. 125 - 156. 

80 وولف، ص 421.

81 Belhamissi, p. 21. 

82 رأت الجزائر نفسها يف حرب دائمة مع عدّو الدولة العثمانية األول، روسيا، خاصة مع نهاية القرن الثامن عرش وبداية التاسع عرش، لذا لم تقبل أية عالقات بها، وكان 

الحل الوحيد للروس هو أن يكلفوا قنصاًل أوروبًيا يف الجزائر للسهر عىل مصالحهم هناك، وخاصة يف ما يتعلق باألرسى، ونظرًا لتحسن العالقة بني السويد وروسيا يف نهاية 

القرن الثامن عرش، فقد ارتأت روسيا أن تكلف قنصل السويد بتمثيلها يف الجزائر، انظر:
Bardoux, p. 268. 

83 A. Berbrugger, “Un consul à Alger au 18e siècle; Bruce,” Reveu Africaine, no. 6 (1862), p. 340. 

84 كاثكارت، ص 155، 158، 167.

85 Ali Tablit, The diplomatic journal and letter book of James Leander Cathcart 1788 - 1796 (Algiers: THALA Editions, 2012), pp. 47 - 57. 
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خامتة

كانت الجزائر مهمة حًقا للسياسة الخارجية السويدية يف املياه الجنوبية، لذلك سعت الخارجية السويدية لكسب ودها ومصادقتها، 

ليس حًبا يف الجزائر أو خوًفا من بأسها، فالجزائر لم تصل يوًما إىل درجة "خطر عىل أمن السويد القومي"، لكن الهدف من اتصالها 

بالجزائر كان الرغبة يف تحييد أسطول قرصنتها، ومنعه من مهاجمة السفن التجارية السويدية يف املياه الدافئة، فالخطر الجزائري كان 

يمس أمن السويد االقتصادي فقط. لذا؛ كان الحل هو اتباع درب الدول األوربية األخرى، وعرض مقرتح الوصول إىل تفاهم يضمن 

توقيع معاهدة سالم أبدية بني البلدين، وهو ما كان فعاًل يف 1729. وبذلك حصلت الجزائر عىل ممّول جديد ألسطولها بمواد اإلنشاءات 

البحرية، ودخلت السويد نادي الدول دافعة الرضائب للجزائر، وأّسست - عىل غرار الفرنسيني واإلنكليز والهولنديني - قنصلية لها يف 

العالم  بل يف  العثمانية،  الدولة  قنصلية سويدية يف  أّول  القنصلية  لتغدو هذه  السويد؛  الجزائر، ُيرشف من خاللها قنصل عىل مصالح 

اإلسالمي قاطبة.
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املالحق

صورة )1(

صورة عن النسخة األصلية ملعاهدة السالم والتجارة بني إيالة الجزائر ومملكة السويد التي صدقها ديوان الجزائر عام 1729.
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 National Archive )RIKSARKIVET(, Stockholm, Sweden: Original traktater med främmande makter )traktater(,
.Bihang IV: Alger
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صورة )2(

نسخة من جواز السفر الجزائري الصادر عن السلطات السويدية من أجل السفينة )Sara( بتاريخ 12 حزيران/ يونيو 1799.
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أستاذ باحث يف التاريخ الديني وأنرثوبولوجيا الدين يف الجنوب املغريب، أكادير، املغرب.  *
Researcher in Religious History and the Anthropology of Religion in southern Morocco.

تُعّد مؤسســة "ئنفــالس" واحدًة من املؤسســات التي ســاهمت يف التدبر االجتامعــي والقانوين للمجتمعــات القبلية 
املغربية بخاصة قبل الحامية (1912). وتســتمد هذه املجتمعات مروعيتها من األلواح التي ســاهم يف وضعها فقهاء 
مالكيون عايشوا اضطرابات ساكنة الجبال التي ال تنالها أحكام املخزن املركزي. وتُعّد إداوتنان القبيلة السوسية املغربية، 
موضوع هذه املســاهمة، واحدًة منها. وإذا كان املخزن يســعى عب قنواته - من عامٍل وباشــوات وقواد وشيوخ - لفرض 
هيمنتــه عــى مجموع البــالد وتطويع العبــاد، فإّن البالد النائيــة كإداوتنان، ومن خالل مؤسســة ئنفــالس، اضطرت املخزن 
إىل قبول تنازالت تنقص من حدة قّوته اإلدماجية، مام يطّوعه للســامح لها بتنظيم نفســها بنفســها من خالل مؤسساتها 
املحلية، وهو ما يفيد بقاءها تارًة صامدًة، بوصفها مؤسساٍت تاريخيًة، وتارًة أخرى مهمشًة بحسب نوع األحداث وقوتها.

كلامت مفتاحية: مؤسسة ئنفالس، القبيلة، إداوتنان، املخزن، املغرب.

The Amazigh institution of the Inafless was a significant factor in the social and legal acclimation of Moroccans 
living in traditional tribal societies prior to the French Protectorate (1912). These were judicial institutions whose 
authority rested on a set of by-laws formulated by Sunni Muslim jurisprudents of the Maleki school who lived 
alongside the mountain-dwelling Amazigh tribesmen who were free of the rule of the central authorities 
(the Makhzen in Rabat). The Idawtanan tribe, whose territory lies in the Sous region of Morocco, provides 
the compelling case study subject for this paper. While the Makhzen attempted to utilize of the Inafless and other 
instruments of traditional Amazigh tribal authority to unify the territory under its rule, repeated compromises 
which ultimately curtailed the Sultan’s power were inevitable. Thus, the intensity of the deliberate assimilation 
of the Amazigh was curtailed, resulting in the ability of rural tribal groups to self-government. Depending 
on the nature and urgency of events at any given time, traditional Amazigh structures were strong and unshakeable, 
established organs or weak and marginalized. The final equilibrium saw the traditional Amazigh justice system 
thrive off of the relative weakness of the Makhzen in the periphery. 

Keywords: Enflass, the tribe, Makhzen, Morocco.

وظائف مؤسسة "ئنفالس" يف مغرب ما قبل الحامية وأدوارها
قبيلة إداوتنان منوذًجا

The Functions of the Traditional Amazigh Inafless Council 
before the French Protectorate of Morocco
The Case of the Idawtanan Tribe

 *Rabii Rachidi   |   ربيع رشيدي
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مقدمة

كانت  التي  تلك  أو  املخزنية)2)،  تنالها األحكام  لم تكن  التي  النائية  املناطق  املخزن)1) يف  اللَّغط حول مؤسسة حلَّت محل  كرث 

رت لذلك  منيعًة ومحصنًة تضاريسًيا؛ فبفعل العامل الطبيعي استطاعت هذه القبائل البقاء بعيًدا عن "جور املخزن الدخيل"، كما نظَّ

القبائل  القبلية وأعرافها املتوارثة. فقد ارتأى عدٌد من أعيان بعض  الثقافية  السوسيولوجيا الكولونيالية، أو من خالل الخصوصيات 

بالدرجة  الداخيل"  "األمن  عىل  للحفاظ  تسعى  "عرفية"  مؤسسة  إبداع  خالل  من  والجماعة  اآلخر  مع  عالقتهم  يف  أمورهم  تنظيم 

األوىل، وزجر الخارجني عن منطوق "النص العريف" أو املخّلني به، فكانت هذه املؤسسة سابقًة من نوعها يف املجتمع األمازيغي؛ إذ 

ما  "البقاء لألقوى"، وهو  لقاعدة  وفًقا  والتناحر  بالتطاحن  التي كانت تحّل مشاكلها  املجتمعات األخرى  لها نظريًا موازًيا يف  ال نجد 

ظل يفرس مسّلمًة آمن بها املغاربة، كون أهل املغرب كانوا وال يزالون يجنحون إىل السلم أكرث منه إىل الحرب. ويف هذا السياق تأيت 

هذه املساهمة لتتناول مؤسسة "ِئْنْفاَلْس")3) التي ساهمت يف التدبري "القانوين" للمجتمع املغريب من خالل حل مشاكل الناس وزجر 

املخزن  معنوًيا" عن سلطة  مّثلت"استقالاًل  إّنها  القول  املؤسسة؛ فهناك من ذهب إىل حد  ولقد قيل كالم كثري عن هذه  املخالفني. 

َتُسْد"  ْق  الذي كان راكًدا يف املركز)4)، ولعّل هدفهم كان سياسًيا أكرث منه موضوعًيا. فهذه األطروحة إنما اسُتغلت لتمرير طرح "فرِّ

ساكنة  إرادة  عن  للتعبري  استثنائية  تاريخية  ظرفية  يف  تأسست  املؤسسة  كون  إىل  آخرون  ويذهب   .(5(  1930 عام  ظهري  ترجمها  التي 

لًة حل مشاكلها بواسطة مؤسساتها االجتماعية )األعيان، والشيوخ، والفقهاء...(  كانت ال تنالها األحكام السلطانية "الجائرة"، ُمَفضِّ

الذين حكموا سوس خالل فرتة  "َحاَحا")6)  قواد  بالنسبة إىل  الحال  املعيَّنني بظهائر سلطانية، كما هي  بعيًدا عن تدخل "األجانب" 

.)1894 املوىل الحسن )1873 - 

يف هذا السياق تحاول هذه الدراسة إماطة اللثام عن بعض األدوار السوسيو-اقتصادية والسياسية لبعض مؤسسات التنظيم القبيل 

للمجتمع املغريب ما قبل فرض الحماية بتاريخ 30 آذار/ مارس 1912 التي ساهمت يف ضبط األمن، وتدبري القبيلة سياسًيا واجتماعًيا واقتصادًيا؛ 

فقد تعددت مؤسسات القبيلة التي سهرت عىل تدبري أمور سوس، يف استقاللية تامة عن "سلطة املخزن" التي كانت شاغرًة يف هذه املناطق، 

بل كانت ُتخضعها إخضاًعا مؤقًتا وموسمًيا، ويف بعض األحيان تفّوض لها القيام بمهمات ال يقوم بها إال "القواد" و"إِْمَغارْْن"، مثل جمع 

اد" و"باشوات" و"عمال" و"قضاة". وللمزيد من التوضيح  1 سنستعمل كلمة املخزن يف هذه الورقة بمفهومها العام للداللة عىل "السلطان" وحاشيته وممثليه من "ُقوَّ

بخصوص مفهوم املخزن، نحيل القارئ عىل الدراسات التالية: مصطفى الشايب، النخبة املخزنية يف مغرب القرن التاسع عرش، سلسلة رسائل وأطروحات، رقم 26 )الرباط: 

منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، 1995(؛ محمد الطوزي، امللكية واإلسالم السيايس يف املغرب، ترجمة محمد حاتمي وخالد شكراوي، مراجعة عبد الرحيم 

بنحادة )الدار البيضاء: نرش الفنك، 1999(، ص 31 - 40؛ جون واتربوري، أمري املؤمنني: امللكية والنخبة السياسية املغربية، )معرب(، ط 3 )الرباط: مؤسسة الغني للنرش/ 

 )1988 السلطة واملؤسسات السياسية يف مغرب األمس واليوم )الدار البيضاء: مكتبة بروفانس،  75 - 110؛ عبد اللطيف أكنوش،  2013(، ص  السحب/ دار أيب رقراق، 

ص 106 - 114؛ هند الوايل عروب، "املخزن يف الثقافة السياسية املغربية"، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، إرشاف عبد اللطيف حسني، جامعة محمد الخامس للعلوم 

القانونية واالجتماعية واالقتصادية، الرباط-أكدال، )2003(؛
Rachida Cherifi, Le Mekhezen politique au Maroc: Hier et aujourd’hui (Casablanca: Afrique orient, 1988), pp. 17 - 25.

القبائل التي لم تكن تنالها األحكام املخزنية بشهادة املوىل الحسن األول )1873 - 1894( نفسه بحيث أشار إىل ذلك رصاحًة يف إحدى  2 ُتعّد قبيلة إداوتنان واحدًة من 

مراسالته إىل نائبه كما سنستعرضها الحًقا.

3 ِئْنْفاَلْس مفرده َأْنْفُلوْس، وهي الكلمة نفسها التي ينطقها )الْتوارْْك( وتعني اإلنسان الثقة، انظر: صدقي عيل أزايكو، نماذج من أسماء األعالم الجغرافية والبرشية 

املغربية، سلسلة الدراسات واألطروحات، رقم 1 )املغرب: منشورات املعهد املليك للثقافة األمازيغية، 2004(، ص 129.

4 بخاصة يف العواصم التقليدية )مراكش، وفاس، ومكناس، ورباط الفتح(.

ُيقرأ "الظهري الرببري" يف سياقه التاريخي العام، بعيًدا عّما رّوج له أقطاب الحركة الوطنية، كما يجب تحليل مكوناته وبنوده تحلياًل موضوعًيا، بعيًدا عن  5 يجب أن 

التعصب للطرح الكولونيايل والنزعة "العرقية الشوفينية".  

6 مجموعة قبلية حدودها بني قبيلة إداوتنان ومدينة الصويرة.
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دراســات
وظائف مؤسسة "ئنفالس" يف مغرب ما قبل الحامية وأدوارها

قبيلة إداوتنان منوذًجا

ْتيب)8)، أو تدبري توزيع املياه يف مناطق الخصاصة، مع العلم أّن املخزن وضع رشطني أساسني لتقلد  األعشار أو جبي رضائب املكوس)7)، والرتَّ

هذه املهمات)9)؛ أولهما االنتماء إىل مؤسسة دينية بوصفها زاويًة مواليًة للمخزن)10) أو إىل مؤسستي الفقهاء والرشفاء)11). وثانيهما الوجاهة 

داخل القبيلة. ويف حال غاب هذان العنرصان يعنّي املخزن قائًدا يختاره من املنطقة أو من الخارج بظهرٍي رشيف.

يف هذا اإلطار تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت، من قبيل: ما هي األصول التاريخية ملؤسسة ئنفالس؟ وما 

هو السياق التاريخي الذي ظهرت فيه؟ ومن أضفى عليها الرشعية؟ وما هي مربرات رشعنة هذه املؤسسة ودواعيها؟ وماذا عن التنظيم 

االجتماعي يف سوس التي قال عنها النارصي: "لم ينكحها املخزن مدًة من السنني تنيف عىل عدد الستني")12)؟ وماذا عن مؤسسات 

م شؤونها العامة إىل حدود فرتة حكم السلطان الحسن األول؟ التنظيم و"الضبط" االجتماعي يف قبيلة إداوتنان)13)؟ وكيف كانت ُتنظِّ

مؤسسة ئنفالس)14) بني الرشع والعرف

ساهمت الفتوى بدور مهم يف تنظيم الحياة االجتماعية للبادية املغربية، بخاصة يف املناطق التي تقع بعيًدا عن سلطة املخزن)15)، ويف الوقت 

7 بعد هزيمة املغرب يف حرب تطوان أمام اإلسبان )1859 / 1860(، فرضت إسبانيا رشوًطا للخروج من املدينة املحتلة، ومن بينها إلزام املغرب بدفع غرامة مالية أفرغت خزينة الدولة 
)20 مليون ريال مغريب/ 100 مليون بسيطة إسبانية(. وبما أّن املغرب كان يف أمّس الحاجة إىل دخول قارة ألداء هذه الرضيبة، فإّنه فوَّت أمر الجباية إىل القواد والرشفاء ومؤسسات ئنفالس 

مقابل دفعهم ملقدار مايل مسبق، انظر: جرمان عياش، "األزمة املالية لحرب تطوان"، يف: دراسات يف تاريخ املغرب )الرباط: الرشكة املغربية للنارشين املتحدين، 1986(، ص 79 - 120.

العزيز )1900 - 1906( وكانت  أبَّاحماْد )1894 - 1900( واملوىل عبد  8 ُفرضت رضيبة الرتتيب عىل جميع فئات املجتمع املغريب وذلك خالل فرتة املوىل الحسن والحاجب 

ْوِقري  سبًبا يف توتر العالقة بني الحاكم والرعية؛ ألّنها كانت مجانبًة للرشع يف شقها املتعلق بمكوس األبواب، وتمس بـ "االمتيازات التقليدية" للخاصة التي أقرتها ظهائر التَّ

واالحرتام منذ العهد السعدي )إعفاء الرشفاء، وشيوخ الزوايا، والعلماء، والقضاة، والقواد(، يراجع بشأن موضوع رضيبة الرتتيب واملخزن: الطيب بياض، املخزن والرضيبة 

واالستعمار: رضيبة الرتتيب 1880 / 1915 )الدار البيضاء: أفريقيا الرشق، 2011(؛ خالد طحطح، رضيبة الرتتيب بني املعونة واملكس )الرباط: منشورات الزمن، 2016(. 

اْت" )قبائل سوس األدىن(، وهو شبه مغّيب يف املناطق  9 ال يمكن تعميم هذه القاعدة يف املجتمع السويس، فحضور املخزن كان قوًيا يف املناطق الخاضعة لنفوذ حلف "َتْحكَّ
اْزْرَواْلتي(، وبخصوص هذه النقطة نحيل القارئ عىل املصادر  التابعة لنفوذ حلف َتاُكوزُوْلْت )قبائل سوس األقىص( الذي يديره رشيف دار ِإيِليْغ )سيدي الحسني ُأهاْشْم التَّ
واملراجع التالية: عيل صدقي أزايكو، تاريخ املغرب أو التأويالت املمكنة )الرباط: مركز طارق بن زياد، 2002(، ص 149 - 162؛ محمد املختار السويس، إيليغ قديًما وحديًثا، 
هّيأه للطبع وعّلق عليه محمد بن عبد الله الروداين، ط 4 )الرباط: املطبعة امللكية، 2005(، ص27؛ محمد حنداين، املخزن وسوس )1672 - 1822( مساهمة يف دراسة 

تاريخ عالقة الدولة بالجهة )الرباط: دار أيب رقراق للطباعة والنرش، 2005(، ص 171.

10 نورد مثااًل عن مخزنة الزاوية، فقد سمح السلطان املوىل الحسن لزاوية تمكديشت النارصية )قبيلة بسوس األقىص قرب تزنيت( بجمع األعشار مقابل حصولها عىل 

نصيٍب معنّي منها.

11 منذ الفرتة املرينية أعيد إحياء الرشف وتّم إحصاء الرشفاء بغرض تمييزهم عن باقي فئات املجتمع، وأصبحت هذه الفئة تقوم بدوٍر مهم إىل جانب املؤسسات املجتمعية يف تدبري أمور 
البادية والحارضة املغربيتني، كما سعت إىل إضفاء الرشعية عىل السلطة الحاكمة يف البالد أو نزعها منها )حدث هذا مثاًل مع محاولة الجوطيني نزع رشعية الحكم عن املرينيني، بحيث 
ب نقيب الرشفاء الفاسيني أبو عبد الله محمد بن عمران اإلدرييس الجوطي نفسه يف فاس يف عهد السلطان عبد الحق املريني عام 1465م، ويف مرحلة أخرى حدث اليشء نفسه مع  نصَّ
محمد بن عبد الكبري الكتاين، بحيث عّد ميشوبلري Michaux-Bellaire نشاطه السيايس محاولًة إلعادة الحكم إىل األدارسة الذين يشرتكون يف الرشف مع العلويني، انظر: محمد العيادي، 

دراسات يف املجتمع والتاريخ والدين، سلسلة دراسات )الدار البيضاء: مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية، 2014(، ص 153 - 175. 

12 أبو العباس أحمد بن خالد النارصي، االستقصا بأخبار دول املغرب األقىص، ج 9 )الدار البيضاء: مطبعة دار الكتاب، 1954 - 1956(، ص 176.

13 تقع قبائل إداوتنان يف الجزء الغريب من سلسلة األطلس الكبري بني حاحا وسوس، وهي امتداد ألقدم املجموعات القبلية يف املغرب، ويتعلق األمر بمصمودة. وتتكون 
هذه املجموعة القبلية من ثالثة فروع رئيسة وهي: أيت َتْنْكْرْت، وأيت واْعزُّوْن، وإْفْسفاْسْن. يغلب عىل تضاريس املنطقة الطابع الهضبي الذي يمّثل امتداًدا لسلسلة جبال 
األطلس الكبري الغريب. وتتفرع هذه القبائل إىل مجموعة من البطون والدواوير، راجع بهذا الخصوص: محند أيت الحاج، "مادة إداوتنان"، يف: معلمة املغرب، ج 1 )املغرب: 
الجمعية املغربية للتأليف والرتجمة والنرش/ مطابع سال، 1989(، ص223؛ محند أيت الحاج، مظاهر الحياة الثقافية بحاحة وإيداوتنان خالل القرن الرابع عرش الهجري 

)1301  -  1400ه   / 1883 - 1979م( )الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2015(، ص 29 - 31.

14 يعرّب عن العضوية يف هذه املؤسسة، باسم َتاْنْفُلوْسْت. أما الفقهاء، ومن خالل نوازلهم، فيطلقون عليه ِئْنَفاليْس، كنايًة عىل كل من تقّلد مهمة النيابة الجماعية. وترتدد يف 

ْبعني،  مان والُعرفاء والنظار )أو إيْمْزراْن( والْجَماَعة وأيت الرَّ األلواح بجنوب املغرب أسماء أخرى مرادفة من قبيل املقدمني واملزواريني والشيوخ والنقباء والعمال والرؤساء والضُّ

انظر: عمر أفا، تاريخ املغرب املعارص: دراسات يف املصادر واملجتمع واالقتصاد، سلسلة بحوث ودراسات، رقم 34 )الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2002(، 

ص 147 - 148؛ روبري مونطان، الحياة االجتماعية والسياسية للرببر، ترجمة محمد ناجي بن عمر )الدار البيضاء: أفريقيا الرشق، 2014(، ص 71؛ الهادي الهروي، املغرب من 

االستبداد إىل الدولة الوطنية، دراسة يف تحول املغرب القبيل وعوائق التنمية والتحديث 1844 - 1956 )الدار البيضاء: أفريقيا الرشق، 2015(، ص 286 - 287.

15 سوس األقىص والريف واألطلس املتوسط.
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نفسه، فإّن األمر يتعلق بإجراٍء اعتمده الفقهاء والقضاة لترصيف سجاالتهم الفكرية)16)، من أجل التقرب من السلطان الذي كان يكلف الجايب 

والقائد "بنهب" القبيلة الثائرة أو املناهضة لطاعته. ومن خالل تتبٍع دقيق للفتاوى التي حررت حول ِئْنْفاَلْس عشية سقوط دولة السعديني، يتضح 

أّن أغلبها مكيف مع الواقع املعيش. ويالحظ أّن معظم العلماء استعمل كليات العلوم، وكّيفها مع متطلبات جزئيات الواقع الذي يظهر أّنه كان 

عسريًا عىل الناس)17). ونظرًا لكون التبحر يف علوم الفقه وأصوله هو من يحدد كفاءة هؤالء من عدمها لألخذ بمضمون الفتوى أو رّدها، فقد اعتمد 

القضاة والفقهاء أمهات كتب الفقه املاليك مصادر للفتاوى)18). وجدير بالذكر أّن هذه الفتاوى أثارت قضايا تاريخية، كانت حكرًا عىل تخصصات 

علمية بعينها، كقضية املركز وعالقته بالهامش، كما أّن معظم القضاة والفقهاء اعتمد يف إفتائه عىل ما كتبه الونرشييس)19) وأيب سحنون)20) 

والقايض عياض)21)، وهذا يعكس تزامن تطور مصادر اإلفتاء مع تطور البادية املغربية)22)؛ مما يعني أّنها لم تكن بمعزل عن القضايا املثارة يف 

الحارضة حيث يوجد مقر السلطان. وبناًء عليه، يمكن الحديث عّما سماه جاك بريك بـ "مغربة الفقه املاليك")23).

كانت الفتوى إًذا، تأخذ يف الحسبان خصوصيات البادية وتقاليدها وعاداتها؛ فاملفتي تأّثر إىل حٍد ما بهذه الخصوصيات، والفتاوى 

املُستشهد بها أسفله التي تتخللها عبارات من قبيل )العادة والعرف، وما هو معمول به(، كما أّن املفتي كان ملزًما بتطويع النص الرشعي 

"مستندات"  أو  نصوًصا  بوصفها  الفتاوى  ِئْنْفالس  مؤسسة  ستعتمد  عليه،  وبناًء  الساكنة)24)،  ذهنية  يف  املرتسخة  القبيلة  متطلبات  مع 

قانونية ال ُيعذر أحٌد بجهله لها)25)؛ إذ النازلة هي اإلطار القانوين الذي يشتغل به أفراد ئنفالس، أّما الفتوى فهي الطابع الذي يضفي 

الرشعية عىل أحكامهم الزجرية ويجعلها مقبولًة لدى الناس.

ْد العثماين يف مؤلفه "ألواح جزولة")26) أّن نظام الحكم الجماعي: "يمثل مركز األعصاب فيها، إن قام عىل أسس سليمة، اتسقت  يشري أْمَحمَّ

حركة الجماعة، وسادها األمن والسالم والرخاء، واّطردت حركتها يف االتجاه السليم، أّما إن اختل هذا النظام وتوىل أمر الناس أراذلهم، اضطربت 

حركة الجماعة وتنافرت، وعّمتها املظالم من كل جانب")27). يف هذا السياق نتساءل، هل كانت مؤسسة ئنفالس تحرتم هذه القواعد؟

16 حدد علماء اإلسالم رشوًطا ال بد من توافرها لتقّلد خطة اإلفتاء، أهّمها: العلم باألدلة، واللغة العربية، والتبحر يف الفقه وأصوله، والتمكن من تطبيق النصوص عىل 

النوازل، واملعرفة بإيقاع األحكام عىل القضايا، وإدراج الجزئيات تحت الكليات، واملعرفة بأحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم، واستحضار املذهب الذي يفتي به، فالتمييز بني 

املقيد واملطلق وبني العام والخاص، ثم االطالع عىل الجهاز املفاهيمي للفقهاء، انظر: زهرية جويرو، اإلفتاء بني سياج املذهب وإكراهات التاريخ، تقديم عبد املجيد الرشيف 

)بريوت: دار الطليعة للطباعة والنرش، 2014(، ص 42.

املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإرشاف الدكتور  17 أبو العباس أحمد بن يحيى الونرشييس، 

محمد حجي، مج 10 )الرباط: منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 1981(، ص 79.

القريواين"،  زيد  أيب  ابن  رسالة  عىل  الدواين  و"الفواكه  للخريش،  خليل"  مخترص  و"رشح  واإلكليل"،  و"التاج  القريواين"،  و"رسالة  الدردير،  للشيخ  الكبري"  18 "الرشح 

و"حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري"، و"املدونة"، و"الخالصة الفقهية عىل مذهب السادة املالكية" للقروي، و"نظم األخرضي" للشنقيطي، و"املعيار" للونرشييس.

ل، املصِنّف األبرع، حامل لواء املذهب املاليك يف عرصه، التلمساين املنشأ واألصل، الفايس  19 أبو العباس الونرشييس )1430م1508-م(: العالمة املشارك، الفقيه املحِصّ

املنزل واملدفن.

20 هو أبو سعيد عبد السالم سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي )القريوان، 776م845-م( من أشهر فقهاء املالكية، تتلمذ عىل يد كبار علماء القريوان.

21 أبو الفضل عياض بن موىس بن عياض بن عمرون بن موىس بن عياض السبتي اليحصبي )1083م1149-م(، العالمة املحدث والفقية املؤرخ قاض ماليك، كان أعرف 

الناس بعلوم عرصه.

67 )الرباط: منشورات كلية اآلداب  البادية املغربية باملغرب الوسيط، سلسلة رسائل وأطروحات، رقم  النوازل واملجتمع: مساهمة يف دراسة تاريخ  بنمرية،  22 عمر 

والعلوم اإلنسانية بالرباط، 2012(، ص 21 - 22.

23 Jacques Berque, Les Nawazil el-muzara’à, études et traduction (Rabat: Ed. Flix Moncho, 1940), p. 21.

24 محمد املختار السويس، خالل جزولة، ج 4 )تطوان: املطبعة املهدية، 1963(، ص 89.

25 بنمرية، ص 51.

والشؤون  األوقاف  وزارة  منشورات  )الرباط:  اإلسالمي  الترشيع  ضوء  يف  سوس  قبائل  ألعراف  دراسة  اإلسالمي:  والترشيع  جزولة  ألواح  العثماين،  26 أمحمد 

اإلسالمية، 2004(.

27 العثماين، ص 83.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6
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دراســات
وظائف مؤسسة "ئنفالس" يف مغرب ما قبل الحامية وأدوارها

قبيلة إداوتنان منوذًجا

املخزن،  التوافق مع سياسة  تتعلق برضورة  ما  غالًبا  الفتاوى،  الدينية من مجموعة من  ئنفالس)28) مرشوعيتها  تستمد مؤسسة 

وعدم خروج العلماء والقضاة عن طاعته. ومن مضامني هذه الفتاوى تؤخذ اإلجراءات التدبريية)29) والعقوبات الزجرية)30) التي تنفذها 

مؤسسة ئنفالس، وهو ما توحي به النصوص املؤصلة لقواعد مهماتها، ضمًنا أو رصاحًة.

وقبل أن نعّرج عىل أجوبة الفقهاء حول مدى مرشوعية أحكام ئنفالس من عدمها، نستعرض سؤال يحيى الحاحي حول هذه املؤسسة، ونّصه:

"سيدي ريض الله عنكم وسنا يف ذرى املجد صعودكم وارتقاؤكم. جوابكم لله تعاىل فيما يفعله بعض أهل البادية أهل الجبال منهم، 

ان. ويصدر االتفاق  من أنهم يجتمعون عن آخرهم ويعملون منهم أهل الحل والعقد ويقولون لهم: إنفالس، ويسميهم بعضهم الضمَّ

منهم عىل ضوابط ومصالح عندهم من أن كل من قطع طريًقا عىل الصادر والوارد ببالدهم، يسرتدون منه ما ُسلب من األموال إن كانت 

قائمة العني، وإال غرموها له، ويعاقب باملال أيًضا؛ ويسمون ذلك أنصاًفا عندهم. ويهدمون دارهم، ويذبحون بقرته، يأكلونها ردًعا له 

وألرضابه. وإن لم يكن بيده يشء، يباع عليه ملكه بحرضته يف ذلك جربًا؛ وإن لم يكن له ملك، أخذ قيمة ما ُسلب من أقاربه.

وإن أعان األيتام أو األرامل عىل فساد أو قطع سبيل، ربما ينصفونهم رعًيا للمصلحة بزعمهم ولوازم البالد. وإّن املتهم عندهم 

يعطي خمسني يميًنا، يعينه أقاربه يف حلفها. ومنهم من يعطي عرًشا، وما يأخذون منهم من العقوبة باملال، يسمونه باألنصاف. يأخذون 

ذلك من الغني والفقري، واأليتام واألرامل وأهل الدين وعكسه. ويزعمون أنهم لو تركوا هذا ملا انضمت كلمتهم، وال استقام أمر بلدهم، 

نت سبلهم، وَلَكرُث الفساد فيه والفواحش ظاهرًا وباطًنا. لفقدان األحكام منها. وال أُمِّ

فما الحكم يف كّل ذلك؟ وما يؤخذ منهم من العقوبات باملال املدعو باإلنصاف يف ماذا يرصف فيه؟ هل لهم أن يأكلوه، أو كمال 

جهلت أربابه؟ أو يرد عليهم أو عىل املساكني أو يف سبل أو ما يكون لبيت املال كالفيء؟

أجيبوا لنا عىل ذلك كله فصاًل فًصال مأجورًا. أبقى الله شهاب علمكم وأطال بقاءكم نفًعا بكم. والسالم عليكم والرحمة والربكة")31).

أحمد  السلطان  وفاة  بعيد  وضوح  بكل  تجىّل  الذي  املغرب  داخل  السيايس  وموقعه  الحاحي  يحيى  أليب  الرشيفة  لألصول  نظرًا 

املنصور الذهبي، فقد تجّند للجواب عن سؤاله فقهاء كبار؛ بحيث جاءت أجوبتهم متباينًة بحسب املقصد والغاية وكذا بحسب موقفهم 

من هذا الثائر؛ فمنهم من عّد "جماعة املسلمني تقوم مقام السلطان، ثم إن كان فعلهم سداًدا لزم الكبار والصغار، وكذلك إن لم يكن 

28 هذه املؤسسة ليست نظاًما سياسًيا واجتماعًيا خاًصا بقبيلة إداوتنان كما ُيفهم من عنوان هذه الدراسة، بل قد نجدها يف مجموعة من قبائل سوس األقىص واألطلس 

املتوسط والكبري ومنطقة الريف، إال أّن االسم يختلف دون أن تتغري وظيفتها، هكذا نجد املؤسسة تتخذ عدة أسماء باختالف املناطق، ففي قبيلة "أَْيْت َوْوْازِْكيْط" يعّوض 

اْعْن"، انظر: يواْن" و"إيْجمَّ اسم ئنفالس أسماء أخرى كـ "أيت الدِّ
Robert Montagne, Note sur Les Ait Waouzigt (A.D.N. Maroc, 1925), p. 10.

29 من بني هذه اإلجراءات الزجرية: اسرتداد القيمة املنهوبة عينية كانت أو نقدية، وتغريم الجاين وعقابه باملال، وهدم دار الجاين وذبح بقرته وأكلها، وبيع أمالكه قرًسا 

وااللتجاء إىل أمالك أقاربه يف حالة غياب امللكية الخاصة.

30 بالنسبة إىل اإلجراءين األولني )اسرتداد القيمة املنهوبة عينية كانت أو نقدية، وتغريم الجاين وعقابه باملال( ال بد من إحاطة القارئ علًما بكون املغرب تعددت فيه أنظمة تدبري 

الحياة االجتماعية لساكنة القبائل، وعىل سبيل املثال ال الحرص، نورد هنا الرواية التي أوردها األنرثوبولوجي كليفورد غريتز، ففي معرض تناوله نظرية "الوصف الكثيف" التي تقوم 

عليها األنرثوبولوجيا الثقافية، استعرض روايًة شفويًة مستقاة من أفواه رجاالت منطقة "مارْموشة"، باألطلس املتوسط املغريب، وقعت خالل فرتة الحماية، يتلخص مضمونها يف 

كون أحد اليهود املدعّو "ُكوِهنْي" تعّرض للرسقة من جانب أفراد قبيلة مجاورة، وكيف عّوضه شيخ القبيلة املعادية وفًقا ملا تمليه بنود نظام "املِيْزرَاْغ"، فمقابل ما رُسق من اليهودّي، 

ا بزي نسايئ ينتمي إىل قبيلة أخرى، تم االتفاق مع شيخ هذه القبيلة عىل تعويضه بخمسمئة رأس من األغنام تجنًبا لـ "الَعار" بعدما كان الطرفان عىل استعداد لحرب  عىل يد رجل تزيَّ

قتالية، راجع: كيلفورد غريتز، تأويل الثقافات، ترجمة محمد بدوي )بريوت: املنظمة العربية للرتجمة/ مركز دراسات الوحدة العربية، 2009(، ص 87 - 89.

التاريخ وأدب النوازل: دراسات تاريخية مهداة  31 حقق هذا النص وعلق عليه األستاذ عيل صدقي أزيكو، انظر بهذا الخصوص: محمد املنصور ومحمد املغراوي، 

للفقيد محمد زنيرب، سلسلة ندوات ومناظرات، رقم 46 )الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، 1995(، ص 137 - 139؛ ويشري املحقق أّنه اعتمد نسخة 

يف حوزته عرث عليها يف إيمينتانوت )قرب مراكش( عام 1971، وهي الوثيقة املوجودة يف الخزانة امللكية يف الرباط، عدد 5831، هذه النسخة األخرية متضمنة اسم الناسخ )عبد 

الله بن سعيد الهوزايل( وتاريخ النسخ )عام 1233هـ(، املرجع نفسه، ص 164 - 165.
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سداًدا، ولم يكن لهم مندوحة منه")32). ومنهم من عّد جماعة العدول يف البالد النائية عن السلطان، تقوم مقامه يف كل حكم، حتى يف 

الحدود والقصاص)33)، ومنهم من ذهب إىل حد القول بأّن: "الجماعة تفعل وتنزل منزلة السلطان، يف مثل بالد صاحب السؤال، وليس 

الخرب كالعيان")34). ونجد بعضهم يرى: "البلد الذي يتعذر فيه الوصول إىل القايض أو يمكن الوصول إليه لكنه جائر وال يقيم الحدود، 

جماعة العدول تقوم مقامه يف كل مسألة، ويف كل حكم حتى الحدود والقصاص")35). ويرى أحدهم أّنه بإمكان "الجماعة إن قدمت 

رجاًل يحكم بينهم يف النوازل واإلرث واألحوال الشخصية بال والية مكان السلطان، نفذت أحكامه يف الجميع إن كان من أهل العلم 

والدين")36). ونّبه بعضهم قائاًل: "واعلم أّن املوضع الذي ال سلطان فيه، أو ال يلحقه حكم السلطان، إذا اجتمعت جماعة املسلمني فيه 

عىل إقامة أحكام الرشع عىل الوجه املرشوع، فإّن حكمهم يقوم مقام السلطان والقايض، إذ ال يجوز البقاء فوىض لألحاديث الكثرية")37). 

ورأى أحدهم أّن "الضوابط التي اتفق عليها الشيوخ والضمان، فهي ضالل مبني، ألّن أحكام الرشع التي جاء بها موالنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، 

فبينها وبني حكم السارق، وبني حكم املحارب، وبني حكم الغاصب، وبني حكم املتعدي، وبني حكم الزاين، فلم يمت ملسو هيلع هللا ىلص حتى بني 

للناس ما نزل الله، ولو علم ديًنا أفضل من هذا الدين، ألىت به نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ورشعه ألمته ]...[ فرتك األحكام الرشعية، واستنباط 

ضوابط وقوانني تخالف أحكام الرشع املحمدي كفر رصاح، فيجب عىل من مكنه الله يف األرض أن يحسم مادة أولئك الفجرة ويردع إىل 

الرشع ولو بقتلهم")38). واعتدل بعضهم بإشارته إىل أّن "فعل أولئك فيه تفصيل، وذلك أّن منه ما هو جائز ومنه ما هو غري جائز، فاألول 

اتفاقهم عىل عريف يصدرون عن رأيه، وتعاهدهم عىل التعاون يف األخذ عىل أيدي املفسدين واللصصة وقطاع السبل والرساق ]...[ لكن 

يجب عليهم إذا قاموا بهذا الوظيف الديني أن يتعلموا ما يتوقف عليه ذلك، ويسألوا أهل العلم، ألن للتغيري رشوًطا وأسباًبا وموانع، فمن 

لم يعلم ذلك وأىت األمر عىل عامية، فهو عاٍص أقدم عىل ما لم يعد حكم الله فيه")39). ويذهب املذهب نفسه الفقيه والقايض ابن يونس 

قائاًل: "فهذا السؤال يتوقف يف ابتدائه عىل مسوغات ومراعاة املصالح للصالح، واإلصالح وسد الذرائع الذي هو أصل مذهب مالك 

ريض الله عنه، ومع ذلك ال تنتظم مصلحة الدين إاّل بإمام مطاع أو واٍل متبع. فلّما كانت هذه الرشذمة الباغية خرجت عن حكم إمامنا 

نرصه الله، ولم يتمكن حكم الرشع فيهم، لصعوبة جبالهم وعدم انقيادهم وتخلفهم وطبعهم عىل ما حمله عليهم الشيطان، وجبلت 

غ  عليه نفوسهم من نزعاته، حتى اعتقدوا أن ما يأتونه ويقع منهم من النهب وقطع الطريق وسفك الدماء وكشف املحارم، جائز ُيسوِّ

لهم ذلك، واتفاق هذه عىل إقامة الْنَفاِليس ليس بسائغ بل واجب ]...[ وأفعالهم فيهم جائز سائغ ال يحل ألحد أن يعارضه بما يخالفه، 

ويجب عىل كل من كان قربهم إعانتهم")40).

ماذا يستفاد من هذه األقاويل والشهادات واملواقف حول مؤسسة ئنفالس أو بعض املؤسسات التي كانت تحل محّلها؟

32 داود بن محمد التميل، أجوبة سليمان داود، مخطوطة خاصة، يف خزانة الثانوية التأهيلية محمد الخامس )تارودانت، رقم 63(. 

33 أبو سالم إبراهيم بن هالل بن عيل السجلمايس )ت. 1497(، انظر ترجمته عند: محمد بن أحمد الحضييك، مناقب الحضييك، تقديم وتحقيق أحمد بومزكو، ج 2 

)الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2006(؛ أحمد بابا التنبكتي، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، تقديم عبد الحميد عبد الله، ط 2 )طرابلس: دار الكتاب، 2000(.

34 أبو مهدي عيىس بن عبد الرحمان بن عيىس الرجراجي السكتاين، وهو قايض الجماعة بمراكش وتارودانت )ت. 1651(، والنص املقتبس جواب عن سؤال "الثائر" أيب 

زكرياء يحيى الحاحي )مخطوط يف نسخ متعددة(.

35 محمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن الدليمي الورزازي )ت. 1752(، القولة مقتطفة من مخطوط بالخزانة امللكية رقم )6885(، والخزانة الوطنية رقم )5768(، 

توجد نسخ أخرى من املخطوط يف املكتبات السوسية الخاصة والخزانة العامة بتطوان.

36 أجوبة سيدي إبراهيم بن هالل السجلمايس.

37 جواب أحمد بابا التنبكتي )السوداين(.

38 جواب القايض محمد بن عمر الهشتويك عن سؤال الشيخ أبو يحيى الحاحي )ت. 1715(، مخطوط خاص يف نسخ متعددة، انظر: عبد الرحمان التامناريت، الفوائد الجمة 

يف إسناد علوم األمة، تحقيق اليزيد الرايض )بريوت: دار الكتب العلمية، 2007(، ص 135.

39 عيىس بن عبد الرحمان السكتاين )ت. 1651(، األجوبة الفقهية، اعتنى به أحمد بن عيل الدمياطي )بريوت: دار ابن حزم، 2011(. 

40 جواب الفقيه والقايض إبراهيم بن يونس.
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استناًدا إىل املناسبة التي يعّدها املناطقة وأهل التصوف رشًطا، فإّن الفقهاء والعلماء السوسيني، وهم من خاصة املجتمع، قّدموا 

دوا فيها أدوار أعيان مؤسسة ئنفالس)41) وأحكامهم، وطالبوا الساكنة بالتزام أحكامها يف  فتاوى أو أجوبة عن أسئلة ونوازل فقهية، حدَّ

حالة شغور البالد من املخزن، أو عندما يتجاوز السلطان والقائد والجايب والقايض حدود الله.

تتخلل هذه الفتاوى مواقف رافضة قيام مؤسسة ئنفالس محل املخزن أو "النظام القائم" لخروجها عن سياق الرشع اإلسالمي)42)، 

يف ظل وجود رشع ديني وسلطة سياسية، يمّثلها السلطان بوازعه الديني وسلطته الزمنية. ومن هؤالء الفقهاء من اعتدل يف أجوبته)43)، 

ع قبلنا" التي هي مطلب من مطالب املصلحة الوقتية، واملطالب االجتماعية التي تفرضها األزمة يف حالة  ق بني "سد الذرائع" و"رشِّ فوفَّ

شغور املخزن )مجاعة، أو وفاة سلطان، أو فراغ سيايس(.

إّن استنتاج خصوصيات املجتمع القبيل خالل هذه الفرتة يتطلب مّنا ربط السياق التاريخي الخاص بمجاٍل محدد بالسياق العام 

م به يحيى بن عبد الله  لألحداث التي كان يمر بها املغرب، فلكّل فتوى أوضاعها املعينة ورجاالتها الذين وضعوها؛ والسؤال الذي تقدَّ

بن سعيد بن عبد املنعم الحاحي)44) إىل فقهاء زمانه)45)، كان له ما يربره. إذ حدث بعد وفاة أحمد املنصور الذهبي عام 1603 انتقال البالد 

والعباد من أوج الرخاء إىل االضمحالل السيايس والخصاصة، وقد تّوج ذلك برصاع األبناء حول السلطة السياسية، فطْرُح أيب يحيى 

الحاحي سؤاله حول "الْنَفاليس")46)، وهو مرتبع يف زاوية أبيه بتافياللت، له ما يربره، إذا ما أخذنا يف الحسبان معارضته السياسية ألواخر 

السعديني. وقد ذهب عيل صدقي أزايكو)47) إىل أّن الحاحي أراد بسؤاله هذا، أن يلفت انتباه عامة الناس إىل خطورة الفراغ السيايس الذي 

أصبح عليه مجتمع الجنوب املغريب)48)، والذي أصبح يهدد أمن الساكنة واستقرارهم، بخاصة سكان جبل )َدَرْن( وأقىص غرب األطلس 

الكبري. وهذا املجال املنيع واملحصن هو الذي تقع فيه قبيلة إداوتنان واستقر فيه متصوف جابَه اإليبرييني، هو سيدي إبراهيم بن عيل 

التغانميني )ت. 1581()49)، مما ساهم يف بروز مؤسسات سياسية تعّوض شغور املخزن تمّثلت مهماتها بضبط املجتمع وزجر املخالفني، 

وهي جماعة ِئْنْفالس التي وافق عموم الناس آنذاك عىل تعويضها مقام السلطان أو ممثليه املخزنيني.

ترشعه  "قانون"  بواسطة  يفصلون  كما  واملوازين.  املكاييل  يف  كالغش  األسواق،  يف  املقرتفة  الجرائم  وكل  والجنحية  املدنية  والجنايات  املنازعات  يف  الفصل  41 يتولون 

الجماعة وتصّدق عليه باإلجماع، ويسمى "لوًحا" وهو سجل ألهم املخالفات والعقوبات، فتكون مهمات هؤالء األعيان تطبيقه بحزم، إذ تكون األحكام الصادرة غري قابلة 

لالستئناف. هؤالء مكلفون بتطبيق أحكام الفقهاء املتخصصني يف األحوال الشخصية وقضايا اإلرث كذلك، فسلطتهم تنفيذية عىل الجميع، انظر: العثماين، ص 87.

42 كما هي الحال بالنسبة إىل القايض محمد بن عمر الهشتويك.

43 تستمد هذه األجوبة مرشوعيتها من فقه املذهب املاليك.

اغ" التي تقع يف جبل درن شمال رشق  ْنْت" يف بالد "إيداْوزّدًّ 44 هو يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد املنعم الحاحي، ولد يف "تافياللت" املوجودة بوادي "ءاْيت تاّمْ

تارودانت، تويف 1626، أخذ عنه أبو زيد التامناريت، انظر بخصوص هذه النقطة: املنصور واملغراوي، ص 136 - 137.

45 يطرح تاريخ كتابة السؤال إشكااًل كبرًيا، فالوثيقة املعتمدة يف هذه املساهمة غري مؤرخة، وال يوجد فيها إاّل تاريخ النسخ واسم الناسخ، ويرّجح عيل صدقي أزايكو، وهو 

أول من اشتغل عليها تحقيًقا ودراسًة بحسب علمنا، أّن هناك قرائن يمكن اعتمادها لتقديم تاريخ تقريبي لكتابة هذه الوثيقة وأهمها: مغادرة أحمد بابا السوداين )التنبكتي( 

مراكش 1605 - 1606 بوصفه قّدم جواًبا فقهًيا قبل مغادرته. مما يستفاد منه أّن السؤال يرجح أّنه طرح قبل مغادرته لها، أما القرينة الثانية فمرتبطة بأحوال املغرب قبل وفاة 

أحمد املنصور الذهبي الذي استبد بالبالد والعباد، وبناًء عليه فخروج الساكنة عن طاعته أمر غري وارد لصالبة الرجل، ما يعني أّن السؤال ُكتب مبارشًة بعد وفاته عام 1603 

وهي السنة التي تتزامن مع أزمة الحكم السعدي التي أثارها أبناؤه.

46 طرح الثائر أبو يحيى الحاحي )ت. 1626( سؤااًل عىل فقهاء زمانه حول مرشوعية "النفاليس" من عدميتها، وذلك خالل أوائل القرن السابع عرش امليالدي. 

47 أزايكو، ص 202.

م أبو يحيى الحاحي بدياًل للحكام السعديني املتأخرين. 48 ُقدِّ

49 انظر ترجمته عند: أحمد بن عيل الكشطي، التعريف بالبلدة التنانية ذات املواهب الربانية )مخطوطة خاصة زودين بها الحاج عبد الله الكابوس، إمام مسجد حي 

البطوار، أكادير(، الورقة 65.
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تنتمي قبيلة إداوتنان إىل مجاٍل جغرايف منيع يقع بني بسيط سوس وهضبة "حاحا"، وهي وعرة التضاريس، وقد عرفت هذه القبيلة 

رصاًعا مريرًا مع املخزن طَبعه املد والجزر، والحذر واالحرتاز من كال الطرفني)50)؛ فأّول من حاول إخضاع القبيلة هو الطالب صالح بن 

محمد بن بيهي)51). وتذهب رواية إىل حد القول إّن هذا الثائر َمجاطي األصل)52)، فقد كان أبوه محمد بن بيهي قائًدا عىل كل بالد 

حاحا)53)، مما ساعده عىل شق العصا فجابه املخزن العلوي زمن سيدي محمد بن عبد الله )1757 - 1790( واستوىل عىل أكادير التي اتخذها 

جبهًة ملواجهة الحركات املخزنية. لكن حكمة الجهاز املخزين ودهاء السلطان مّكنا من اإليقاع به بعد "التخابر" مع بعض التانانيني)54). 

اْر الذي ُعني قائًدا عىل إداوتنان بوساطة القائد عبد امللك بن بيهي)55).  وقد ظهر يف الساحة قائٌد آخر خالل الفرتة نفسها هو أحمد َأْهدَّ

ونشري إىل أّن املختار السويس وقع يف الخلط بني فرتة املوىل سليمان )1792 - 1822( وفرتة سيدي محمد بن عبد الله )1757 - 1790( فقد 

اْر عنّي يف عهد املوىل سليمان)57)، والراجح أّنه عنّي يف فرتة  أورد رواية التانانيني وكتاب "تاريخ الصويرة")56) التي تفيد بأّن محمد أْهدَّ

سلفه سيدي محمد بن عبد الله، بخاصة إذا علمنا أّن محمد أهدار تويف سنة )1781(. والجدير بالذكر أّن التانانيني قتلوا هذا القائد)58) 

الذي عّدوه عنرًصا برشًيا دخياًل عىل القبيلة. ويف مرحلة متقدمة سيحاول االبن عبد الله بن أحمد أهدار الثأر لوالده، فقد أحاط القبيلة 

من جميع الجهات، إال أّنه انهزم يف آخر اللحظات)59). أما يف ما يخص الحركات السلطانية املتجهة صوب القبيلة)60)، فالرواية الشفوية 

واملصادر املحلية لم تسّجل لنا سوى حرْكة واحدة)61)، وهي الحركة التي نّظمها السلطان املوىل الحسن عام 1886، والتي ُتّوجت بتعيينه 

50 تعود بنا كرونولوجيا عالقة قبيلة إداوتنان باملخزن إىل فرتة استقرار الويل الصالح سيدي إبراهيم بن عيل التيغانيميني يف هذه القبيلة، والتقائه بالسلطان السعدي أحمد 

املنصور الذهبي عام 1588، وال يفهم من هذا اللقاء توطيد العالقة بني مخزن األرشاف وساكنة إداوتنان كما ذهب إىل ذلك محند أيت الحاج يف كتابه مظاهر الحياة الثقافية 

100(. والراجح أّن اللقاء تم بعيًدا عن القبيلة يف جٍو ديني مشحون أكرث منه سيايس، فالتحكيم الذي كان يقوم به الويل الصالح ال يتجاوز ما هو اجتماعي يحافظ  )ص 

عىل تعاضد أبناء القبيلة؛ وإال بم نميز افتقار املجال إىل زعماء دينيني كما هي الحال بالنسبة إىل سوس منبت األولياء الذين مارسوا سلطاٍت سياسيًة فعلية كذرية "سيدي 

احماد أوموىس" نزيل قبيلة تازروالت، كما أّن رضيح الويل ومزاره كان بعيًدا عن مركز القبيلة وسلطة القرار. وبالرجوع إىل وثائق األرشيف الدبلومايس نجد ما يؤيد طرحنا هذا 

عىل أساس أّن وظائف الويل الصالح لم تتجاوز ما هو ديني وظّلت محصورة يف هذه الوظيفة، كما يستفاد من أحد التقارير املفصلة:
P.O. Le Chef de Bataillon Orthlibes, Chef du Bureau Regional, Marrakech, le 26 oct 1923, Itineraire d’Agadir a la Zaouia de Sidi Brahim ou 
ali, Ida Ou Tanan, (CADN), France.

51 اعتقله السلطان سيدي محمد بن عبد الله وانتحر داخل السجن عام 1755، ونالحظ أّن رواية السويس حول قضية اعتقال هذا القائد عىل يد السلطان محمد بن عبد 

الله يف حاجة إىل مراجعة نقدية ودقيقة، ألّن الفرتة املمتدة ما بني 1727 و1757 هي فرتة فراغ سيايس لم يحكم خاللها السلطان املذكور.

52 السويس، خالل جزولة، ص 85.

53 املرجع نفسه.

54 املرجع نفسه.

55 املرجع نفسه، ص 86.

56 محمد بن سعيد الصديقي، إيقاظ الرسيرة لتاريخ الصويرة )الدار البيضاء: دار الكتاب، 1961(.

57 السويس، خالل جزولة، ص 86.

58 تقييد محمد التامكريت الجزويل، انظر: املرجع نفسه.

59 املرجع نفسه.

60 ألخذ تصور عام عن حركات املوىل الحسن انظر مقالة: أحمد علمي، "حركتا السلطان الحسن األول إىل سوس )1882 - 1886("، ندوة مدينة تزنيت وباديتها، يف الذاكرة 

والتاريخ واملجال والثقافة، أعمال األيام الدراسية 12 - 14 ترشين الثاين/ نوفمرب 1993، مجلة دراسات، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية أكادير )1996(، ص 47 - 60.

61 نظم املوىل الحسن َحرَْكُته )الحركة هي: تنّقل للسلطان وعسكره وحاشيته، والهدف منها ردع قبيلة ثائرة( إىل قبيلة إداوتنان يف )19 تموز/ يوليو 1886(، وهو التاريخ 

الذي يتزامن مع الحركة الحسنية الثانية إىل سوس، بغرض إرشافه عىل إعادة التمثيل املخزين بسوس وأحوازها. وُيْرَوى أّن "التانانيني" حارصوا املوىل الحسن الذي كان 

ارة" ومجموعة من قواد النواحي، بدوار "َأْلَما" وهو ما اضطره إىل سلك طريق آخر يؤدي إىل القبيلة عرب "أَْمْسْكُروْض" و"َتاَماِعيْت"،  ُمساَنًدا بفرق عسكرية، من "حاحا" و"ُهوَّ

ويعّد املختار السويس الوحيد الذي انفرد بهذه الرواية التي رجحت كفة انتصار املوىل الحسن عىل التانانيني. وقد استطاع السلطان أن يصل إىل أعىل مرتفعات القبيلة وهي 

"تيقي"، ويشري السويس أّن هذا التقدم اضطر الساكنة إىل االستسالم وتقديم الهدايا التي قبلها بالرفض واصًفا التانانيني بـ "الجياع". أما الرواية الشفوية التي استقيناها من 

أفواه رجاالت القبيلة الذين عارص أجدادهم هذا الحدث فرتجح كفة التانانيني عىل كفة املوىل الحسن، بحيث حققوا "أدوارًا بطولية ضد املخزن الجائر" يقول أحدهم. ويذهب 
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القائد بوعرشة الذي لقي حتفه هو اآلخر ُبعْيد مغادرة السلطان القبيلة)62). وهو ما يعني أّن القبيلة لم تخضع قّط لقائٍد مخزين)63). فمنذ 

اسية)64)، ظل التانانيون يعّدون بركته مناعًة  أن حل بها الويل الصالح سيدي إبراهيم بن عيل الِتيغاِنميني )ت. 1581( خالل الفرتة الوطَّ

ضد أي تدخل مخزين، فالقبيلة مصونة من املخزن بربكة هذا الويل الصالح؛ يقول أحد التانانيني)65): "لقد دخلت القبيلة يف مجال البيعة 

ولم تكن مطيعة للمخزن")66). وقد ساعدها يف ذلك موقعها الجغرايف الذي أبعدها عن تنفيذ قرارات املخزن التي يرسي تطبيقها عىل 

سوس األدىن، فقد دّبرت شؤونها بنفسها من خالل مؤسسة ِئْنْفالْس التي كانت تقوم مقام املخزن؛ لكن يف إطار مجال البيعة ال مجال 

لقبيلة  واالجتماعي  السيايس  "التنظيم  ومقالته  مونطان)67)  روبري  الكولونيايل  للسوسيولوجي  واملخزن  الرببر  كتاب  وباستثناء  الطاعة. 

إداوتنان")68)، وكذا النتف التي جاءت متناثرًة يف مؤلفات املختار السويس)69)، فإّن الحديث عن تاريخ قبيلة إداوتنان يبقى أمرًا صعًبا، يف 

ظل ندرة املصادر)70). وعىل حدود علمنا فإّن الجامعات املغربية فارغة من مادٍة علمية أكاديمية حول هذه القبيلة)71)؛ فباستثناء مخطوطة 

البعض من أبناء القبيلة إىل أّن أجدادهم استخدموا قوة املياه املتدفقة، ولسعات النحل سالًحا لعرقلة مسار الحركة الحسنية والدفاع عن القبيلة )رواية الحاج بوفود رحمه الله(. 

وما يعضد رواية السويس، مغادرة السلطان القبيلة دون سبق ِإْعالم أهلها وهو ما يدل عىل أنه كان أكرث حيطًة وحذرًا من أبناء القبيلة الذين يصعب إخضاعهم. والواقع أّن كل 

فريق يريد أن ينترص عىل الفريق اآلخر للتظاهر باملظهر البطويل، ومن جهتنا فرواية املختار السويس ورواية التانانيني تحتاجان إىل ما يعضدهما ويشد أزرهما، ويف ظل الحصار 

غري املربر املفروض عىل الوثائق املحلية من طرف ورثتها، ونظرًا ملا يمكن أن تحمله وثائق الخارجية الفرنسية من أحكام مغرضة، فإّنه يصعب علينا الجزم برواية السويس أو 

تصديق روايات التانانيني التي يتداخل فيها األسطوري بالواقعي، انظر بخصوص هذه النقطة: محمد املختار السويس، إليغ قديًما وحديًثا، هيأه للطبع وعلق عليه محمد بن 

عبد الله الروداين، ط 4 )الرباط: املطبعة امللكية، 2005(، ص 294؛ السويس، خالل جزولة، ج 4، ص 88 - 89. 

62 عنّي السلطان القائد بوعرشة إلدارة شؤون القبيلة، لكن خصوصيات هذه املرحلة بقيت حلقة مفقودة لم تتّم دراستها إىل حدود اآلن، كما أننا لم نجد أي إشارة يف متون 

األرشيفات املعتمدة يف هذه الدراسة. ونأمل أن يرفع ورثة الوثائق حصارهم لتبيان حقيقة ما جرى والتمييز بني ما هو أسطوري وما هو واقعي يف رصاع املوىل الحسن مع أبناء 

هذه القبيلة "الثائرة". ويجمع سكان إداوتنان الذين أخذ عنهم السويس روايته الواقعة أّن السلطان اختفى عن أنظار القبيلة دون سابق إشعار تارًكا وراءه الهدايا التي قّدمت 

له، فهل يتعلق األمر بانهزام معنوي للسلطان وهو الذي تجمع عنه املصادر أّنه "عاش فرتة حكمه عىل صهوة جواده"، بتدّخل بركة الويل الصالح "سيدي عيل بن إبراهيم 

التغانيميني"، كما هو مرتسخ يف متخيل التانانيني إىل يومنا هذا، إلبعاد بطش السلطان عنهم، راجع: السويس، خالل جزولة، ج 4، ص 88 - 89.

63 هذا ال يعني أّن القبيلة كانت "سائبة"، فقد انتظمت تحت قيادة شيوخ القبائل الذين توافر لديهم كّل رشوط الرئاسة والزعامة، ومنهم: الحاج الحسن بوناكة عىل 

"، والشيخ أحمد بن عيل  ي ِمييكِّ "تانكرت"، والشيخ أنظام عىل "ُاَنْكريم"، وأحمد ُأْشوابيْت عىل "أيت َواْعزُّوْن" والشيخ سعيد بن الطالب عىل "ُأَوركا" والشيخ األَْشَقْر عىل "إمِّ

عىل "َأْلَما" بإْفْسَفاْسْن، انظر: محند أيت الحاج، "مالمح الحياة الثقافية بحاحة وإداوتنان خالل القرن التاسع عرش"، أعمال الدورة األوىل: الثقافة الشعبية الوحدة يف التنوع 

)1980(، ص 96 - 97.

لم  حكمهم  ألّن  فاس"  "مملكة  التاريخية  املصادر  يف  سميت  بهم  خاصة  دولًة  ليؤسسوا  املركزية  الدولة  ضعف  استغلوا  مرين،  بني  )وزراء(  حّجاب  هم  64 الوطاسيون 

يتجاوز فاس.

65 السويس، خالل جزولة، ص 89.

66 حّدد املخزن "مجال الطاعة" يف القبائل التي تدفع الرضائب للُجباة املكلفني بهذه املهمة، أّما "مجال البيعة" فهو الذي تبايع ساكنته عامًة بخاصة السلطان الحاكم 

دون أن تدخل تحت طاعته. لقد أثبت الجهاز املخزين العلوي "عْجزه" عن إخضاع القبائل السوسية للمركز خالل الفرتة املوسومة يف املصادر التاريخية بـ "السيبة"، فقبول 

"التانانيني" بالقائد كان يقتيض رشوط اتسامه بالوجاهة والتديُّن وانتمائه ألبناء جلدتهم حتى يضمن مصالح الفئات االجتماعية من عامٍة وخاصة، ما يعني أّن التانانيني لم 

يرفضوا املخزن بوصفه جهازًا، وإنما رفضوا طريقة انتقائه القّياد وفرضهم عليهم بالقوة، فالتانانيون مّيالون ألبناء القبيلة أكرث من األجانب )الحاحيني(، ولليونة أكرث من القوة، 

راجع بهذا الخصوص: حنداين، ص 315.

67 Robert Montagne, Les berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc: essai sur la transformation politique des Berbères sédentaires 
(groupe cheluh) (Paris: éd. Alcan, 1930). 

68 Robert Montagne, “Organisation sociale et politique des tribus berberes indépendantes: Les Ida Ou tanan, Haut Atlas occidental,” Revue des 
Etudes Islamiques, cahier II (1927), pp. 223 - 247.

69 كتب املختار السويس كتاًبا عنوانه رحلة من الحمراء إىل إليغ ذّيله بالحديث عن تاريخ ثالث قبائل: حاحا، وإداوتنان، وأكادير ومعه كسيمة ومسكينة. وقد تطرق 

للحديث عن القبيلة ورجاالتها ووصف مدارسها ومؤسساتها الدينية، إال أّن الرحلة ُنرشت من دون التطرق للتفاصيل التاريخية عن قبيلة إداوتنان، انظر بخصوص هذه 

النقطة تقديم عمر أفا كتاب البلدة التنانية ذات املواهب الربانية. وتطّرق بعض كتب محمد املختار السويس ملادة إداوتنان كما هي الحال بالنسبة إىل: املعسول )ج 15(، 

ومن أفواه الرجال )ج 1 - 2  - 3(، وخالل جزولة، )ج 4(، واإللغيات، )ج 2(، وإيليغ قديًما وحديًثا.

ي"، عىل وثائق محلية، وقد ُذِكرت هذه العائالت باللَّْمز أو رصاحًة  70 تتوفر أرس "بوناكة" املستقرة حالًيا يف "تارْكا ٍإْنْجعاْف"، وأرسة َأْنظأَّْم "بَأْقرْصي"، وأرسة أْتبرْي "ِبِتْسْكجِّ

يف وثائق األرشيف الدبلومايس التابع للخارجية الفرنسية. 

معلمة املغرب، كما وضعها محند أيت الحاج، غليل الباحث وال تعدو أن تكون عصارة ما قّدمه املختار السويس وروبري  71 ال تشفي مادة إداوتنان املدونة يف موسوعة 

مونطان؛ األول يف كتابيه خالل جزولة، وإيليغ قديًما وحديثا والثاين يف كتابه الرببر واملخزن. ويمكن أن نستثني دراسة: محند أيت الحاج، مظاهر الحياة الثقافية بحاحة 
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ألحمد الكاشطي بعنوان: "البلدة التنانية ذات املواهب الربانية")72) فإّن املادة املصدرية راكدة يف األرشيف الدبلومايس التابع للخارجية 

ومقاربتها)74)،  دراستها  بصدد  نحن  التي  االجتماعية  املؤسسة  ألغاز  أن يحل  بإمكانه  الوثائق)73)  وقفُت عىل عدد من  الفرنسية، حيث 

ومن ثم إعادة كتابة التاريخ التناين، لكن رشيطة مقارعة هذه الوثائق بنظريتها املحلية التي يتكتم عليها ورثة األرس التي توّلت القيادة 

واملشيخة يف هذه القبيلة)75).

يمكن مالمسة األدوار البطولية والتاريخية لهذه القبيلة من خالل تصدي رجاالتها للغزو الربتغايل؛ فمحمد بن سليمان الجزويل)76) 

أرشد ووعظ التانانيني بمخاطر الغزو اإليبريي الذي تعرضت له املنطقة خالل القرن الخامس عرش امليالدي. ونظرًا لقربهم من ميناء 

أكادير، فقد قام التانانيون بدوٍر بطويل يف رفع راية السعديني الذين أطاحوا آخر قادة اإليبرييني املرابطني يف رأس "ِكري" خالل القرن 

السادس عرش. وخالل النصف الثاين من القرن التاسع عرش عرفت القبيلة حضور القائد عبد الله أُبيهي)77) الذي ظل حريًصا عىل تأديب 

القبيلة الخارجة عن طاعة املخزن، فقد ألحق بها دمارًا مادًيا ومعنوًيا ملّا كان خليفًة بالحارضة السوسية، تارودانت)78).

قبيلة إداوتنان يف األرشيف الدبلومايس الفرنيس

تكشف وثائق املركز الدبلومايس يف نانط )Nantes( بفرنسا، أّن قبيلة إداوتنان كانت حارضًة خالل مرحلة "التهدئة" التي أعلن 

عنها املقيم العام ليوطي Lyautey )79)، فمبارشًة بعد توقيع عقد الحماية بتاريخ 30 آذار/ مارس 1912، أعلنت القبيلة عصيانها املدين عىل 

املستعمر، وعىل األجهزة املخزنية العتيقة التي أبقى عليها االستعمار، كما ساهمت أنظمتها االجتماعية بخاصة ئنفالس أو "أيت اْلُعْرْف" 

التي أصبح عليها  الحرجة  الوضعية  تثريها  أن  فتنة يمكن  أو  نزاع  لكّل  القبيلة واتحادها؛ فقد تصّدت  كما تسمى محلًيا، يف تماسك 

املغرب خالل العرشية التي سبقت توقيع الحماية)80)؛ وهي الفرتة املسماة يف املصادر الكولونيالية بـ "السيبة"، وقد أسهب روبري مونطان 

واداوتنان وهي أطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف األدب العريب نوقشت سنة 1994 يف رحاب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف الرباط. 

72 يعّد أحمد الكاشطي )1892 - 1954( أحد أعمدة املدرسة العتيقة يف "أملا" ومقّدم الطريقة التجانية فيها وقد قام بأدوار طالئعية خالل الفرتة االستعمارية، كما يرجع له 

الفضل يف نرش الطريقة هناك وتلقني أورادها. وقد ألف مخطوطة البلدة التنانية ذات املواهب الربانية التي تعّد وثيقة تاريخية شاهدة عىل مرور علماء كرث باملنطقة أغلبهم 

تجانيون )حقق املخطوطة الطالب محمد بلييش املسجل يف الفوج الثاين من سلك املاسرت 2010 - 2012 وحدة تاريخ الجنوب املغريب، بإرشاف الدكتور مبارك ملني، كلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية ابن زهر أكادير(، وعىل حّد علمنا هي النسخة الوحيدة املحققة إىل حدود كتابة هذه األسطر.

2012، ووقفت عىل  12 و28 نيسان/ أبريل  CADN التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، خالل الفرتة املمتدة بني  73 قمت بزيارة علمية ملركز األرشيف الدبلومايس يف نانط 

محفظتني تهّمان تاريخ هذه القبيلة، بخاصة ما يتعلق بالبدايات األوىل إلخضاعها من طرف املستعمر، وكل ما يتعلق بمونوغرافيتها، وتقاليد ساكنتها وعاداتهم، والتقارير 

االستخباراتية التي حررها الضباط الذين حكموا القبيلة، وهذه املحافظ يف حوزتنا عىل شكل صور شمسية، أهمها يحمل الرقم والتسلسل التاليني: 
Maroc, archives du protectorat, 1912 - 1956, Maroc, serie, cabinet diplomatique n°8, notes cocernant le personnel (1921 - 1933) no. 15, les idaoutanan; 
Reclamation, notifications aux puissances–voyages divers (1917 - 1922), Maroc, direction des affaires indigènes, no. 13 organisation 1917 - 1921.

74 كانت إداوتنان خالل الفرتة االستعمارية خاضعة لرئيس ناحية مراكش، ويستفاد من خالل التقارير االستخباراتية التي تحتفظ بها وزارة الخارجية الفرنسية أّن املنطقة 

 ،15 املحفظة  الشؤون األهلية،  الحريب من جهة أخرى: مديرية  الطريان  بمهادنة األعيان من جهة، واعتماد  انتهى  القبيلة،  أبناء  بعد رصاع مرير مع  إال  يتم إخضاعها  لم 

مجموعة وثائق مراكش وأحوازها، الرقم التسلسيل أ 456، إداوتنان، وثائق األرشيف الدبلومايس، نانط، فرنسا.

ْاو" بـ "دوار ِإْسْك بِتقِّي". ي" وأرسة "َأشَّ 75 بخاصة أرسة "بوناكة" بـ "ِتْسْكجِّ

76 محمد بن سليمان الجزويل الّسماليل الحسني )1404 - 1465م(، أبو عبد الله، عالم دين سني عىل طريقة األشاعرة، وفقيه ماليك، وصويف عىل طريقة، من ذرية إدريس 

بن عبد الله بن الحسن املثنى بن الحسن السبط بن عيل بن أيب طالب،  صاحب كتاب دالئل الخريات يف الصالة عىل النبي.

77 السويس، املعسول، ج 15، ص 12 .

78 املرجع نفسه، ص 12 - 13.

79 أول مقيم عام باملغرب )1912 / 1925(.

عت الحماية يف فاس بتاريخ 30 آذار/ مارس 1912 بحضور السلطان املوىل عبد الحفيظ والسفري الفرنيس لورينو.   80 ُوقِّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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دراســات
وظائف مؤسسة "ئنفالس" يف مغرب ما قبل الحامية وأدوارها

قبيلة إداوتنان منوذًجا

القبيلة املحصن واملنيع، فإّن  يف حديثه عن أهمية هذه التنظيمات يف مواجهة السياسة الكولونيالية كما سرنى الحًقا)81). ونظرًا ملوقع 

ا من مهادنة أعيان إداوتنان، بخاصة عندما فّر إليها أشد أعداء فرنسا و"املخزن العتيق"، القائد محمد  القادة الفرنسيني لم يجدوا بدًّ

َأْنْفُلْوْس)82) الذي كان قائًدا عىل سوس وحاحا زمن املوىل الحسن وابنه عبد العزيز الذي خرج عن طاعة املخزن بعد أفول نجمه عشية 

هزيمة أحمد اْلِهَيبة يف وقعة "سيدي بوْعْثَماْن" الشهرية، واملؤرَّخة يف 6 أيلول/ سبتمرب 1912 )83). كما رفض بعض الزعامات التي عهد 

إليها حكم القبيلة قبل االستعمار أيَّ هدنة أو مفاوضات مع االستعمار؛ ستفيض إىل وقوع القبيلة تحت رحمته، وباملقابل نعت التانانيون 

تيارين متعارضني حول  يؤكد وجود  فرنسا، مما  "الكفار")84) ألنهم خرجوا عن طاعة  بـ  بعضهم  فرنسا  بها  التي تحتفظ  املراسالت  يف 

مصلحة القبيلة ومستقبلها. ومن خالل االطالع عىل وثائق األرشيف الدبلومايس التابع لوزارة الخارجية بـنانط)85) يتضح أّن الخضوع 

إليها وقصفها  الغذائية واملؤن  املواد  الساكنة ومنع وصول  إداوتنان، وتجويع  التخابر مع أعيان  بعد   ،(86( 1927 بتاريخ  للقبيلة تم  التام 

القيادات املخزنية  اليوم عىل موروث مراسالتها مع  التي تتكتم  "ُبوناكة"  التانانية ألرسة  القيادة  بإسناد  الحية. وانتهى األمر  بالذخرية 

والزعامات االستعمارية.

إداوتنان: بني تجاذبات بالد املخزن وبالد الفوىض

املفهوم  لداللة  والقدحية  األيديولوجية  الحموالت  من  نقلل  حتى  السيبة"  "بالد  بدل  الفوىض"  "بالد  مفهوم  نستعري  أن  ارتأينا 

الفرنسية  املراسالت  التي وردت يف عدد من  أّن قضية "السيبة")87)  بينهما، نشري إىل  إداوتنان  قبيلة  نعرج إىل موقع  األخري. وقبل أن 

املعتمدة يف هذه الورقة، وتشبَّعت بها مجموعة من الكتب األجنبية، وبالخصوص تلك املعتمدة يف هذه الدراسة، أثارت حفيظة املؤرخني 

املغاربة أكرث من األجانب؛ فالطرح الوطني كان يهدف إىل تأسيس مدرسة ونسٍق تاريخيني لم يكتب لهما الوجود، من أجل الرد عىل 

مزاعم الطرح الكولونيايل، وهذا مشكل آخر وقع فيه جّل الدراسات املغربية سواء املتقدمة منها)88) أو املتأخرة؛ ومنذ حصول املغرب عىل 

استقالله توجهت الكتابة التاريخة يف املغرب بزعامة أقطاب من قبيل جرمان عياش ومحمد حجي ومحمد املنوين وعبد الله العروي، 

إلثبات وجود وظائف الدولة املغربية وديمومتها عرب التاريخ، وأّنها لم تكن يف حالة تسّيب كما زعم الكولونياليون وربما هو الطرح نفسه 

الذي سبقهم إليه عبد الرحمان بن زيدان مؤرخ مدينة مكناس)89).

81 Montagne, Les Berbères et le Makhzen au Sud du Maroc, p. 345.

82 استقر القائد محمد َأْنْفُلْس يف "أيت عييس" وهي قبيلة تشّكل حدوًدا بني حاحا وإداوتنان، بعد سقوط مقر قيادته "بَتْمُسوريْن" عىل يد القوات الفرنسية )انظر ترجمته 

يف الجزء 20 من كتاب املعسول للمختار السويس(.

83 مراسلة الضابط اليوتنان لوْبرون مكتب الشؤون األهلية، األرشيف الدبلومايس بنانط CADN، فرنسا. 

ام إىل باشا أكادير يصف فيها الخارجني عن طاعة فرنسا بـ "الَكَفَرة"، وقد اعتمدنا النسخة العربية املرتجمة إىل الفرنسية عىل يد ضابط  84 مراسلة محمد بن محمد َأْنظَّ

عسكري برتبة "مالزم أول".

85 وثيقة استخباراتية مؤرخة بتاريخ 14 ترشين األول/ أكتوبر1927، وثائق األرشيف الدبلومايس، فرنسا.

86 مراسلة الكولونيل قائد قبيلة إداوتنان، ناحية أكادير، 15 ترشين األول/ أكتوبر 1927، وثائق األرشيف الدبلومايس، نانط، فرنسا.

87 تتعامل الكتابات املغربية مع هذه املفاهيم بنوٍع من الحيطة والحذر، وتستبدل بمفاهيم أخرى تحمي حقوق الدولة والهوية للمغاربة )كبالد الفوىض والنظام مقابل بالد 

السيبة واملخزن(، راجع: عبد الحميد احساين، اإلدارة املركزية يف عهد الحماية الفرنسية، 1912 - 1940 )الرباط: منشورات أمل، 2015(، ص 67؛ أو )بالد البيعة وبالد 

الطاعة( مقابل )بالد املخزن وبالد السيبة(، انظر: حنداين، ص 45.

88 أخص بالذكر هنا دراسة أحمد التوفيق إنولتان، ودراسة محمد حجي الزاوية الدالئية، ودراسة جرمان عياش حرب الريف، ودراسة عبد الله العروي الجذور الثقافية 

واالجتماعية للوطنية املغربية، هذا يف ما يخص الدراسات املتقدمة، أما الدراسات املتأخرة فقد جاءت عىل شكل منوغرافيات اقتصادية ودينية واجتماعية.

89 حاول عبد الرحمان بن زيدان وهو نقيب الرشفاء العلويني بمكناس ومؤرخها أن يثبت الحضور الدائم للدولة من خالل استدالله بمجموعة من الوثائق واملراسالت التي 

يتضمنها كتابه إتحاف أعالم الناس بأخبار جمال حارضة مكناس )5 أجزاء(.
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سّلطت الدراسات الكولونيالية الضوء عىل مسألة السيبة بعد وفاة املوىل الحسن)90)، بحيث رصدت تناميها مع وصول املوىل عبد 

العزيز إىل الحكم ابتداًء من عام 1900، مع األخذ يف الحسبان فرتة االستبداد املخزين التي شملت وصاية "أبَّاْحَماْد" عىل العرش الذي 

كان قد أبعد أرسة الجامعي؛ وهم أخوال السلطان موالي الحسن، لُيدخل املغرب يف مسلسل من الرصاعات الثنائية يمكن أن نسميها 

بلغة اليوم "حرًبا أهلية". وقد توّصل األجانب إىل أّنه ال بد من تدّخل آلتهم العسكرية لحماية السلطان من ثورات القبائل؛ ويجّرنا هذا 

الحديث للتوقف عند فرتة حكم املوىل عبد الحفيظ )1906 - 1912( السلطان املبايع برشوط قبلية)91)، ولقد كانت ثورة أهل فاس ضد البعثة 

الفرنسية التي تقرر تأسيسها لحفظ السلم واألمن بعد مقتل الطبيب الفرنيس موشان يف مراكش، ذريعًة لتدخل املدفعية الفرنسية والفتك 

1911، والتي ال تزال مآسيها  التي وقعت خالل شهر نيسان/ أبريل من عام  الدامية"  ُيعرف "بأيام فاس  بأهل فاس يف إطار ما كان 

موشومة يف الذاكرة الفاسية)92). بالنسبة إلينا بوصفنا مشتغلني يف الحقل التاريخي مستحرضين ما يقتضيه املنهج العلمي من رصامة يف 

تدقيق الحقائق والتزام املوضوعية، ارتأينا أن نتوقف عند جذور مسألة السيبة وتقويم النتائج التي توصلت إليها البحوث األجنبية، مع 

األخذ يف الحسبان ردة فعل الكتابة املغربية حول هذه القضية، لكن دون أن نتجاوز مجال الدراسة املرتبط بمؤسسة ِئْنْفالْس يف مجال 

قبيلة إداوتنان.

نستعرض أواًل شهادات لروبري مونطان حول قضية "السيبة" التي ستربر نفسها بنفسها من حيث مقاصدها وغاياتها. ومن بني هذه 

السلطة بطريقة  الفيالليون  بقوله: "واستهل  العلويني  الكولونيايل يف معرض حديثه عن دولة  السوسيولوجي  دّونه هذا  الشهادات، ما 

ومملكة  الدالئية  الزاوية  عىل  فقضوا  الرببرية،  القبائل  من  املساندين  الزوايا  شيوخ  دور  من  الحد  عىل  البداية  منذ  عملوا  حيث  حازمة 

تزروالت. َأتمَّ موالي إسماعيل العملية بحزٍم عندما أسس جيًشا من الزنوج وّزعهم عىل مختلف القصبات املبنية عىل طول طرق املغرب. 

ولم ُتْبَ هذه القالع يف مختلف مناطق بالد املخزن القديم، ولكن عىل الطرق الجبلية يف أهم الطرق املؤدية إىل بالد الرببر. ومن األكيد 

أّن املخزن يف عهد موالي إسماعيل عرف عدة اضطرابات لكن السلطان قىض حياته فوق جواده من أجل ِإخماد هذه الثورات وتقليص 

نفوذ قبائل أعايل الجبال التي يصعب الوصول إليها. وكان عىل من جاء بعد موالي إسماعيل القيام بمهمة صعبة، هي التخلص من 

الجيش البخاري الذي يمّثل خطرًا حقيقًيا عىل السالطني الضعاف. وهكذا الحظنا أثناء حكم موالي عبد الله اندالع اثنتي عرشة انتفاضة 

عىل األقل مع اتساع بالد السيبة. وحاول السالطني الثالثة الذين جاؤوا بعد سيدي محمد بن عبد الله، وموالي سليمان، وموالي عبد 

الرحمان، املحافظة عىل تقليد املخزن أمام الرتاجع االقتصادي للمغرب بتعنيف الزنوج غري املنضبطني وتوزيع القبائل العربية من الِكيْش 

تكّبدها  التي  القاسية  الهزيمة  باستثناء  قاسية،  هزائم  تكّبد  دون  الرببر  بالد  يف  الرشطة  بجوالت  اإلمكان(  )عند  والقيام  تتمرد  عندما 

نهاجية لألطلس املتوسط الخاضعة للشيخ أَْمَهاْوْش، كما لوحظ امتداد بالد  موالي سليمان عام 1812 عىل يد أَْيْت ُأْوَماُلو والقبائل الصَّ

السيبة إىل حدود أبواب الرباط ومكناس وفاس. وقد حاول آخر السالطني العلويني موالي الحسن استعادة نهج موالي إسماعيل فأخذ 

بة، وأن يحكم قسًما من  النصارى أسلحتهم العرصية من بنادق ورصاص ومدافع، واستطاع أن يعيد النظام إىل بالد املخزن والبالد املعرَّ

بالد الرببر باستثناء تلك الواقعة يف أعايل الجبال، ومراقبة تحركات األطلس الكبري واألطلس الصغري. بل استطاع أن يستميل أحد زعماء 

90 تسببت وفاة املوىل الحسن عام 1894 يف ثورة القبائل عىل القواد الذين عّينهم بظهائر مخزنية رشيفة يف إطار سياسته الرامية إىل إعادة التمثيل املخزين باألصقاع التي ال 

تنالها األحكام املخزنية كما هي الحال بالنسبة إىل "سوس" و"واد نون" اللذين ناال نصيب األسد من هذا التمثيل. واعتمد الكولونياليون هذه الثغرة لتربير مسألة "السيبة" 

وغزوهم املغرب بعد 18 سنة من وفاة السلطان.

91 أهمها رفض رشوط الخزيرات )1906( التي قبل بها سلفه املوىل عبد العزيز، والقضاء عىل الثائر املدعّو "بوحمارة" الذي استنزف دخول الدولة وَرَبَط عالقات بإسبانيا، 

والرتاجع عن رضيبة املكوس.

92 محمد معروف الدفايل، أصول الحركة الوطنية بني السلفية املجددة والسلفية الجديدة، منشورات مجلة أمل للتاريخ   والثقافة واملجتمع )الرباط: مطابع الرباط نت، 2014(، ص 61.
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دراســات
وظائف مؤسسة "ئنفالس" يف مغرب ما قبل الحامية وأدوارها

قبيلة إداوتنان منوذًجا

َياين الذي سيصبح فيما بعد زعيم الرببر املناهضني لالحتالل الفرنيس. وقد ذهب هذا املجهود الكبري سًدى أمام  و الزَّ األطلس، موحا ُأْوَحمُّ

سنوات الفوىض بعد وفاة السلطان. ووصلت اضطرابات بالد السيبة أوجها عام 1907 عندما حّلت القوات الفرنسية")93).

ماذا يستفاد من شهادة روبري مونطان بخصوص قضية بالد السيبة؟

بعد قراءة ما جاء عىل لسانه وتحليله، يبدو لنا أّن "السيبة" ال تعدو أن تكون ثوراٍت رافضًة جور املخزن، وليس جهاز املخزن يف 

حد ذاته. وهو ما يصحح النظرة الكولونيالية لهذه القضية التي يمكن أن تحايك اليوم "احتجاًجا سياسًيا ضد فساد أجهزة الدولة"، مع 

العلم أّن هذا االحتجاج السيايس يمكن أن يتطور إن لم تكن هناك حلول ناجعة للحد من "الفوىض" بلغة مونطان الذي وقع يف الخلط 

بني جور املخزن الذي يتخذ أشكااًل عدة؛ كتأديب قبيلة ثائرة ضد قائد عّينه السلطان ولم ينل رىض الساكنة، أو رفض هذه القبيلة تأدية 

الرضائب، وعدم االعرتاف بحق جباتها نظرًا لتوايل سنوات الجفاف واملَْسغبات)94). ما يعني أّن جميع قبائل املغرب التّفت حول السلطان 

وبايعته، لكن بعضها لم يكن مطيًعا قراراته الجائرة التي كانت تتعارض مع روح األعراف التي يعود بعضها إىل مئات السنني.

يجب أن ُيقرأ الرفض من منظور أنرثوبولوجي ثقايف رصف، وليس من زاوية تاريخية تدافع عن أحد الطرحني. فكلٌّ منا سيقرأه 

بطريقته الخاصة، لكن إذا ما ربطناه بعوائد الناس يف قبائلهم سيكون تفسرينا هذا الرفض، مربرًا بكون هذه الساكنة أرادت املحافظة 

عىل موروثها الثقايف ألّن التفريط فيه، كما هو راسخ يف متخيلها الشعبي، عاٌر سيالحقها عىل مر الزمان)95). ولعل مضمون السيبة يف 

منظور روبري مونطان، ومن خالل الطريقة التي قّدمه بها وهو يحارض يف معهد الدراسات اإلسالمية بباريس وجامعة الرسبون، يخدم 

مصلحة األجانب أكرث من مصلحة األمازيغ؛ فالعرب لم يطمسوا حضارة األمازيغ وإنما أحدثوا نوًعا من "التَّثاُقف" إن صح التعبري. وهذا 

ما لم يفهمه مونطان ولم يستوعبه أتباعه، أو باألحرى غّضوا الطرف عنه؛ وإال بَم نفرس اهتمام األمازيغ بالدين اإلسالمي الذي نزل 

بروح اللغة العربية عىل الرغم مما قيل عن تجاوزات املسلمني يف حق هؤالء، منذ زمن الوالة األمويني والعباسيني، كونهم غزاًة جاؤوا 

لينهبوا خريات شمال أفريقيا)96).

يتناىف ما قّدمه مونطان حول "السيبة" مع ما كان يصبو إليه. لقد أّكد دون شعوٍر منه أّن املناطق التي ال تنالها أحكام السلطان هي 

املناطق التي تبعد عن املركز، وهي فكرة رّوج لها قبله ابن خلدون، وتوّصل إليها أحمد التوفيق يف استنتاجاته لدراسة قبيلة "ِإيُنوْلَتاْن" 

خاصة  تكن  لم  سمة  وهي  املركز،  عن  ابتعدنا  كلما  الدولة  نفوذ  بتناقص  أي  التقليدية،  الدولة  بسمة  يتسم  كان  املخزن  "إّن  بقوله: 

املركز  يف  يقوى  فاملخزن  املغاربة،  إىل  بالنسبة  مألوفة  ظلت  ظاهرة  وهي  الرأسمالية")97).  قبل  ما  الدول  كل  عىل  تنطبق  كانت  بل  به، 

أّن  كما  بيعته.  عن  وليس  السلطان  طاعة  عن  الخروج  هنا  بالضعف  واملقصود  واألطراف.  الهوامش  يف  ويضعف  السلطان(  )عاصمة 

93 مونطان، ص 34 - 35.

94 محمد األمني البزاز، تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، سلسلة رسائل وأطروحات، رقم 18 )الرباط: منشورات كلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية، 1992(، ص 160 - 162.

95 عىل سبيل املثال ال الحرص، يجمع التانانيون عىل أّن الشخص الذي يبيع أرضه التي ورثها عن أجداده، كأنما يخلع ثيابه أمام الناس؛ وهو ما يفرس أّن املغاربة األجانب 

اد". إّن  الذين استقروا يف قبيلة إداوتنان لم يتمكنوا من الحصول عىل ملكية األرض وظلوا تابعني للمالك األصليني، ومن بينهم العائالت التي تحمل لقب "أَْمزيْل أي "الَحدَّ

بيع األرض )العقار( للغريب عن القبيلة هو َخْلٌع للثياب أمام الناس، مما يفيد كشف العورة، وهو ما يتناىف مع روح اإلسالم الذي ينص عىل سرتها، وبناًء عليه، فإّن بيع أحدهم 

أرضه يقابل يف املنظور الديني اقرتاف ُجْرم كبري ال ُيغتفر.

الغنائم "تخميس الرببر"،  الدين اإلسالمي من قبيل اسرتقاق خمس األمازيغ، وفًقا ملبدأ تخميس  96 عىل سبيل املثال ال الحرص نهج األمويون سلوكات تتعارض مع 

و"اعتبارهم عبيدا للخالفة وممثليها بعني املكان". وهو ما يتعارض مع منطوق النص الرشعي، عىل أساس أّن املسلمني إخوة بغض النظر عن اللون والجاه والنسب، انظر 

بخصوص هذه النقطة: محمد يارس الهاليل، "الدين والنسب واللغة مرتكزات هوية األجداد"، زمان، العدد 26 )كانون األول/ ديسمرب2015(، ص 29.

97 أحمد التوفيق، املجتمع املغريب يف القرن التاسع عرش، اينولتان 1850 - 1912، ط 2 )الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 1983(، ص 470.
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النماذج التي استعرضها مونطان تفيد بالرجوع إىل املصادر األصيلة؛ بحيث كان املغرب يعرف ثوراٍت يف حالة وفاة الحكام، وبالخصوص 

بني أفراد األرسة.

ُيعاب إًذا عىل روبري مونطان أّنه لم يرتيث يف جمع تاريخ مجاٍل ال يتقن لغته، وال يكاد يفهم وضعه السيايس واالجتماعي. نجد 

هذا التصور أيًضا عند املفكر املغريب عبد الله العروي الذي استحرض النموذج األمرييك الذي "يستهويه كل ما كتبه الفرنسيون ويعطيه 

قيمة أعىل من قيمته الحقيقية")98). يف نظرنا، لو عاد مونطان ومنارصوه إىل نماذج بعينها من تاريخ املغرب)99)، وعىل سبيل املثال دولة 

املرينيني)100)؛ لوجدوا أّن "السيبة" التي عّدوها خروًجا عىل طاعة املخزن وفسًخا لبيعة السلطان ظاهرة متأصلة يف املجتمع املغريب عرب 

ُغور"  أو "الشُّ املريني)102)؛ ففي عدد من فتاواهم طرحت مسألة "الَجْور"  العرص  املفهوم شاع بني فقهاء  أّن هذا  التاريخ)101). فقد ثبت 

"من املحاكم بصدد صحة العقود والحيازات؛ ألّن رشط اليقني عندهم مرتبط بوجود الوازع السلطاين")103).

لنستعرض اآلن أهم الردود التي قّدمها مؤرخون مغاربة حول قضية السيبة، والتي ترمي يف مرمى الطرح الوطني املناهض لهذه 

املفاهيم املسقطة عىل ظواهر لم يستوعبها املخربون واملجندون للكتابة حول مغرب القرن التاسع عرش. وقد قام السوسيولوجي واملؤرخ 

املغريب محمد العيادي يف مؤلفه "دراسات يف املجتمع والتاريخ والدين" بمحاولة لمِّ شمل الرؤى املناهضة للحقل املفاهيمي الذي وّظفه 

املستعمر لرضب وحدة املغرب وسيادته. ونورد يف مقدمتها موقف املفكر املغريب عبد الله العروي الذي بلور فيه تصحيح األخطاء التي وقع 

فيها املستعمر بسبب لبٍس يف فهم النص املخزين، فهذه املغالطات املتعمدة ظلت متداولًة ليس فقط لدى املخربين أو الدولة الفرنسية 

الحامية، وإنما حتى بني الباحثني األجانب وبعض الباحثني املغاربة؛ فال يمكن تصّفح مؤلف دون مصادفة تصّدع الرؤى بني طرٍح أجنبي 

الزمن لدحض الطرح األجنبي من  يربر قضية "السيبة" من خالل نماذج مستقاة من املغرب، وطرٍح وطني ظل متحمًسا عقوًدا من 

خالل إعادة فهم الواقع املغريب الَقَبيل.

98 عبد الله العروي، مجمل تاريخ املغرب )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 1984(، ص 26.

99 مثاًل استمالة املخزن رشفاء دار إيليغ، فال هو استأصل جذورهم كما فعل مع الدالئني، أو تركهم ينفردون بامللك، ويف املقابل وّظفهم لضبط املجال السويس يف عالقته 

ور الكربى )دار تمانارت قرب طاطا، قيادة أوالد جرار بتزنيت، دار بريوك بواد نون(، فالثورات التي كانت تندلع ضد الحركات املخزنية أكرث من تلك التي كانت ضد هذه  مع الدُّ

الزعامات، فهل يتعلق األمر باستقالل الهامش عن املركز كما ذهب رواد السوسيولوجيا الكولونيالية؟ إّن األمر ال يعدو أن يكون اقتصاًدا للقوة العسكرية والكلفة املادية التي 

تحتاج إليها حركة موجهة لصقٍع يف حجم سوس، وقوة برشية يف مستوى رجاالته، راجع: 
Justinard Liopold, “Notes sur L’Histoire du Sous au XIXe siecle,” Hesperis, vol. VI (1926), pp. 351 - 364 ; Paul Pascon, “le commerce de la maison 
d’Iligh, d’après le registre comtable de Husayn b, Hachem, Tazerwalt 1850 - 1875,” Annales E.S.C, no. 3 - 4 (Mai–Aout, 1980), pp. 700, 729;

خديجة الراجي، مساهمة يف دراسة تاريخ الزاوية السماللية يف مرحلة التأسيس )853هـ/1460م971-هـ/1564م(، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا، إرشاف الدكتور 

مصطفى ناعيمي )الرباط: جامعة محمد الخامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 1991(، ص 146 - 160؛ شفيق أرفاك، قيادة تمنارت بني التزام املحيط القبيل والسلطة 

املخزنية: )1352 - 1934(، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، إرشاف الدكتور محمد حمام، ج 1 )أكادير: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2007(، ص 148 - 156؛ ربيع رشيدي، 

الزعامات املحلية بسوس وعالقتها باملخزن: سوس األقىص خالل الربع األخري من القرن التاسع عرش، ماجستري يف تاريخ الجنوب املغريب، إرشاف الدكتورة خديجة 

الراجي )أكادير: جامعة ابن زهر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2010(، ص 125 - 130.

100 حكمت املغرب ما بني )1244م و1465م(.

أجهزته،  واستمرارية  املخزن  حيوية  عىل  واإلبقاء  املغربية  النخب  لتجديد  ظاهرة  "السيبة"  عّد  إىل  الطوزي،  محمد  املغريب  السيايس  واملحلل  السوسيولوجي  101 يذهب 

فاملخزن يف منظوره هو من يسمح بظهور هذا التمرد السيايس، ذلك أن تضخ دماء جديدة يف جسم املخزن، ومن دونها يسيطر فكٌر يحارب التغيري ويحايب السلطان وحاشيته 

ل بسقوط الدولة، وهذا حدث مع املرابطني الذين اعتمدوا نخبة الفقهاء املؤسسة للدولة والتي ستتسبب الحًقا يف سقوطها، انظر: الطوزي، ص 53. مما يعجِّ

102 يذهب محمد بن عبد الله الكييك إىل تقديم مفهوم فقهي لـ "البالد السائبة"، ففي منظوره البالد السائبة هي "مجموع األقطار التي ال يطمنئ فيها صاحب الحق 

الرشعي عىل حّقه" ويرى "أحمد التوفيق" أّن املفهوم الذي قّدمه الكييك لـ "البالد السائبة" وإن اختلف مع ظرفية ترويج الكولونياليني هذا املفهوم يف دراستهم "فهو يلتقي 

معه يف نهاية املطاف يف اإلغضاء عن الواقع الذي تحكم يف التطور التاريخي"، راجع: محمد بن عبد الله الكييك، مواهب ذي الجالل يف نوازل البالد السائبة والجبال، 

تحقيق أحمد التوفيق )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1997(، ص 27 - 51 - 62.

103 محمد العيادي، دراسات يف املجتمع والتاريخ والدين، سلسلة دراسات )الدار البيضاء: مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية، 

2014(، ص 140.
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يعتمد  طويلة  لفرتات  ظل  املخزن  أّن  وهي  "السيبة"،  قضية  تناول  أثناء  أساسية  قضية  توضيح  العروي  الله  عبد  حاول  لقد 

بخاصة  األجنبية  الدول  وممثيل  الهوامش(  )األطراف،  واألقاليم  الجهات  يف  ملمثليه  مراسالته  يف  للتأويل  قاباًل  مفاهيمًيا  جهازًا 

)فرنسا، وإسبانيا، وإنكلرتا(، وهي املفاهيم التي سُتستغل يف غري محلها لدعم األطروحات الكولونيالية)104).

وخلصت دراسات أخرى تصب يف تصورنا نفسه لـ "مؤسسة ئنفالس" يف عالقتها مع املخزن؛ كون هذه املؤسسة لم تكن تعرّب عن 

إرادة الساكنة لالستقالل عنه بوصفه "عنرًصا عربًيا دخياًل" وأهمها خالصات عيل املحمدي يف دراسته ومقاربته لقضية "املخزن والقبيلة" 

من خالل نموذج "أَْيْت َبْعْمرَان"؛ فـ "أيت بعمران، وسائر قبائل سوس األقىص، لم تكن خارجة عن طاعة املخزن، كما تفيد مصادر 

أوروبية مغرضة، ووثائق مخزنية كانت تستهدف مواراة ضعف السلطة املركزية ودرء األطماع االستعمارية، وإنما ظلت عالقتها باملخزن 

إىل حدود 1882 تتميز بخصوصيات ]...[ وجود مؤسسات تقليدية ترشف عىل سري الحياة بداخل القبيلة، وفًقا ألعراف تضبط عالقتها 

باملخزن منذ ما قبل القرن التاسع عرش")105).

قار  دخل  إيجاد  يف  للمساهمة  الرضائب  أداء  يف  محددة  كانت  فالطاعة  ردع"،  وآلية  "جهاز  املحمدي  عيل  تصور  يف  املخزن  إّن 

التي  واالستنتاجات  الخالصات  وهي  الرضائب")106).  ألداء  والرافضني  الثوار  لردع  حركات  وتنظيم  التنقل  مشاكل  لتجاوز  للمخزن، 

خلص إليها سابًقا كٌل من عبد الله العروي وأحمد التوفيق. فالتوفيق يرى أّن: "املخزن كان يتسم بسمة الدولة التجزيئية التقليدية، 

أي بتناقص نفوذ الدولة كلما ابتعدنا عن املركز، وهي سمة لم تكن خاصة به، بل كانت تنطبق عىل كل الدول ما قبل الرأسمالية")107). 

ولعل هذا االستنتاج يأخذ تربيره مما أشار إليه ابن خلدون منذ ما يزيد عىل سبعة قرون ونيف، بقوله: "الدولة يف مركزها أشد مما تكون 

يف الطرف والنطاق")108).

إّن ما راكمه مفهوم "السيبة" من رؤى وطنية منافحة للتصور الكولونيايل، أو ما تّمت اإلشارة إليه ضمًنا يف مصادر دفينة جعال عبد 

الله العروي يضع حًدا لهذا الرصاع الذي لن يخدم أفق البحث التاريخي وبناء مدرسة وطنية حديثة ال تحايك املدارس األجنبية.

بالعودة إىل العرص املريني نجد أّن املصطلح كان متداواًل ولم يطرح أي إشكال يتعلق بحمولته األيديولوجية)109)، فـ "السيبة" أو 

ُغور من املحاكم")110)؛ مما  ائبة مفهوم تم تداوله يف مراسالت وفتاوى الفقهاء، وكانت يف منظورهم تعبريًا عن الَجْوِر أو مسألة الشُّ "السَّ

يفيد بأّن الجهاز املخزين كان يمّثل الوازع السلطاين. ولعل استعمال "القوة املفرطة" هو تربير لالعرتاض عىل قرارات املخزن. لهذا، 

فالعالقة بني املخزن والرعية هي عالقة مٍد وجزر بني الحاكم واملحكوم، مرتبطة بأداء املغارم والتسخريات. وخالل الربع األخري من 

القرن التاسع عرش، لوحظ توظيف مفهوم "السيبة" يف غري محّله بسبب التدخل األورويب؛ فاملناطق املنيعة تضاريسًيا أو الشاغرة بفعل 

البعد املجايل كما هي الحال بالنسبة إىل إداوتنان كانت تثري قضية "السيبة"، ألّن الحضور املخزين يف جهات البالد مرتبط أساًسا "بطبيعة 

وسائل اإلنتاج، ودرجة االندماج االقتصادي واالجتماعي")111).

104 املرجع نفسه، ص 134.

105 عيل املحمدي، السلطة واملجتمع يف املغرب: نموذج أيت بعمران )الدار البيضاء: توبقال، 1989(، ص 116 - 117.

106 املرجع نفسه، ص 87.

107 التوفيق، ص 469.

108 املرجع نفسه.

109 املرجع نفسه، ص 75.

110 الكييك، ص 26 - 27.

111 Larbi Mezzine, Le Tafilalt, Contribution àl’Histoire du Maroc aux XVII et XVIII siècles, serie Theses 13 (Rabat: Publication de Faculte 
des lettres et des sciences humaines, 1987), p. 367.
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ْبِعنْي ...( لذلك يجب فهم  إّن الجباية هي العنرص األسايس يف العالقة بني املخزن واملجتمع أو مؤسساته )الْجَماَعة، ِئْنْفالْس، أيت الرَّ

العالقة املؤطرة ملفهوم "السيبة" انطالًقا من الجمع بني املخزن واملجتمع الذي ترسي يف رشيانه قراراته )املخزن(؛ وإذا تتبعنا مجريات 

األحداث بخاصة خالل فرتات املَْسَغَبات والجوائح أو األزمات السياسية التي تندلع عند وفاة السلطان أو بالرصاع حول املْلك، سنجد أّن 

"القبائل ال ترفض املخزن ما لم يطالبها باألموال والخدمات ]...[ نظرًا لضعف إنتاجها، ويف هذه الحالة يضطر املخزن إىل ردعها بتنظيم 

حركات عسكرية، فيقع االحتكاك واالصطدام، أما إذا كان للمخزن يف عني املكان جهاز ]...[ قادر عىل إْذالل الرِّقاب فإنه ال يزال يبتز 

األموال، ويعترص األمم إىل أن يقع االنفجار، وعادًة ما تكون وفاة السلطان هي الفرصة املواتية لهذا العصيان، إشارة إىل سقوط الهيبة 

املعنوية، ونذيرًا بمناقشة الحساب")112). هذا االحتمال األخري هو الذي يربر تسّيب قبيلة إداوتنان ضد املخزن، ألّن املجال كان شاغرًا من 

الوازع السلطاين، فكما أرشنا يف أكرث من مقام، َألفت هذه القبيلة املشيخة من أبناء القبيلة وليس القائدية من أبناء حاحا وأحوازها.

نخلص إىل أّن قبيلة إداوتنان تندرج ضمن الصيغة األوىل من مفهوم "السيبة" التي قّدمها أحمد التوفيق)113)، فهي بالد تشكو 

شغورًا؛ أي غياب الحاكم "الرشعي" املعنّي من اإلمام، أو من ينوب عنه، عاماًل كان أو قاضًيا")114)، وما يربر "تسّيب" القبيلة موضوع 

ع"، وهو املفهوم العميق "للسيبة" يف منظور عبد الله العروي)115). مما ال يعني أّن القبيلة كانت  ْ الدراسة هو اعتمادها "الُعْرف بدل "الرشَّ

ضد "النظام القائم" يف املركز الذي يرتبع السلطان يف أعىل هرميته. هذا املفهوم األخري للسيبة هو ما عرّب عنه عبد الله العروي، والذي 

يفيد "الثورة ضًدا عىل ظلم الوالة والقياد وعدم كفاءتهم")116). أما السيبة بمفهومها املعارص فقد نشأت يف عهد السلطان محمد بن عبد 

الله العلوي )1757 - 1790( بعد مرحلة ثورة البواخر)117)، وتعمقت تعمًقا كبريًا عام 1856 بعد أن وّقع عبد الرحمان بن هشام )1822 - 1859( 

مرغًما، املعاهدة التجارية الربيطانية مع نظريه اإلنكليزي جون دريموند هاي.

إّن السيبة من منظور عبد الله العروي تتخد أشكااًل عدة لكنها تفيد معًنى واحًدا هو "ضعف قدرة املخزن اإلدماجية")118). وتندرج 

قبيلة إداوتنان ضمن املستوى الثالث الذي يقابل "االستقالل املحيل املمنوح؛ ألّن املنطقة ليست غنية وال فائدة منها بالنسبة إىل السلطة 

املركزية")119). وهو األمر الذي سبق أن أشار إليه السلطان املوىل الحسن يف إحدى مراسالته إىل خديمه محمد بركاش، بقوله: "...واستعن 

بالله ثم ببعض من هناك عىل هذا الغرض، إن ذكروا لك أكادير )يف إشارة إىل النصارى(، فأعلمهم بأّن أكادير درشة عىل حجرة ملتفة 

بالغابة وسط قبيلة إداوتنان، وهم جبالة )يف إشارة إىل ساكنة إداوتنان( ال تنالهم األحكام، وال يحصل لهم الغرض")120) )يف إشارة إىل 

وجود مؤسسات تنظم الحياة االجتماعية والقانونية للساكنة(.

خالصًة ملا سبق يتضح أّن قضية "السيبة" أو بالد "الفوىض" خالل القرن التاسع عرش املمتد)121):

112 التوفيق، ص 585 - 595.

أو  العباد  التوفيق تتمثل بوجود الحاكم داخل املجال أو من ينوب عنه، ويعنيَّ هذا الحاكم بظهري رشيف، لكّنه يكون جائرًا عىل  الثانية كما قّدمها أحمد  113 الصيغة 

مهماًل للبالد.

114 التوفيق، ص 590.

115 عبد الله العروي، األصول االجتماعية والثقافية للوطنية املغربية: 1830 - 1912 )باريس: مطابع ماسبريو، 1977(، ص 163 - 167.

116 املرجع نفسه، ص 168.

117 املقصود بهم جيش عبيد البخاري الذي كّونه السلطان العلوي املوىل إسماعيل.

118 العروي، ص 182.

119 العيادي، ص 142.

120 "رسالة املوىل الحسن إىل خديمه محمد بركاش"، الوثائق، مجموعات دورية تصدرها مديرية الوثائق امللكية، العدد 10 )2000(، ص 240 - 241.

121 يف هذا السياق، يقصد بالقرن التاسع عرش املمتد خالل الحقبة الزمنية التي تشمل أواخر القرن الثامن عرش والعرشية األوىل من القرن العرشين، راجع بهذا الخصوص: 

محمد القبيل، تاريخ املغرب، تحيني وتركيب )الرباط: مطبعة عكاظ الجديدة/ منشورات املعهد املليك للبحث يف تاريخ املغرب، 2011(، ص 445 - 522.
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ӵӵ.ليست مرتبطة بَقَبِليَّة املجتمع املغريب، ومن هنا، فهي غري مرتبطة بمجتمع إداوتنان ألّنه قبيل

ӵӵ املخزن عنرٌص ال بد منه لخلق توازن داخل املجتمع، وغيابه ينفي الحديث عن "السيبة" أو "بالد الفوضىى"، ألّن األحداث

التي كانت تندلع بني الفينة واألخرى كان سببها املخزن؛ ومن األمثلة عىل ذلك حركة املوىل الحسن إىل إداوتنان عام 1886.

ӵӵ "تتخذ السيبة تعبريات مختلفة، بحسب املكان والزمان؛ فالسيبة يف إداوتنان ليست هي السيبة يف "ْدْمَناَت"، أو يف "َتْزْرَواْلْت

أو "أَْيْت َبْعْمرَاْن".

مؤسسة ئِنْفالس يف إداوتنان: بعض آليات التدبري الجامعي للشأن املحيل

واستحضار  بكراماته  للتربّك  محًجا  زاويته  مّثلت  ومتصوًفا،  عاملًا  احتضنت  إداوتنان  قبيلة  أّن  إىل  اإلشارة  سبقت 

إّنه  واالحرتام.  القدسية  من  بهالٍة  وأحاطها  مرشوعيتها  ئنفالس  مؤسسة  أعطى  الذي  الديني  الرمز  وهو  وأدواره،  منجزاته 

سيدي إبراهيم بن عيل التيغانيميني)122) )ت. 1581( وكانت زاويته مركزًا روحًيا لساكنة إداوتنان؛ لم تكن مصالحها تتعارض مع مؤسسة 

ئنفالس، ألّنهما يقعان يف منطقة تجعلهما حرَّين طليقنْي، كما أّنهما كانا معارضنْي املخزن السعدي والعلوي إىل حني وقوع املنطقة تحت 

االستعمار الفرنيس يف عرشينيات القرن املايض. ومؤسسة ئنفالس ليست متوارثة كما فهم بعض الكولونياليني، فهي تتأسس بناًء عىل 

اختيار عريف عن كل مكّون من مكونات القبيلة )قرية، وفخذ، وبطن، وفصيلة()123)؛ إذ يحرضون مع ئنفالس القبيلة يف كل مجمع. 

ويف إداوتنان فإّن الرتشيح ملنصب العضوية يتّم بطريقة "ديمقراطية" كما يذهب إىل ذلك صاحب "الرببر واملخزن")124)، ويشرتط يف 

األعضاء الوجاهة واالستقامة والنزاهة والقدرة عىل تحّمل املسؤولية؛ ومن وقع عليه االختيار يفرض عليه "تطبيق اللَّْوح"، فإن خرج عن 

ة القضاء". "القاعدة القانونية، مصدر الترشيع"، يعاقب بما أَمرت به الجماعة وكأنه يؤدي "يمني ُخطَّ

"خطة  وتجارية  جنائية  فهي  فيها  ُيقايض  التي  القضايا  أما  املخالفون.  بها  يعاقب  التي  الذعائر  من  أجره  "َأْنْفُلْوس"  يتقاىض 

الِحْسَبة". كما أّنه يتوىل تطبيق األحكام القضائية التي أصدرها الفقهاء؛ بخاصة تلك التي تتعلق بالعقار وتنظيم أرايض الجماعة وتنظيم 

الري... وكذا هناك "ْنَفاِليْس" متخصصون يف "قضاء األرسة")125). أما مسائل الرشع فهي بعيدة كل البعد عن ئنفالس، ألنها ليست 

َنايِن" من القضايا التي عالجتها ونّظمتها  من اختصاصهم)126). وتعّد قضية املاء وتوزيع حصصه عىل الدواوير وساكنتها يف املجتمع "التَّ

122 توجد زاويته يف منطقة "ُأْضِمنْي" بني إداوتنان و"أَْمْسْكُروْض"، وهو ذو نسب رشيف من بني عمومة القطب الصويف سيدي "أْحَماْد ُأوُموىَس" نزيل تازروالت. وهو 

تلميذ أيب عبد النعيم يحيى الحاحي، انظر ترجمته عند: محمد الصغري اإلفراين، صفوة من انترش من أخبار صلحاء القرن الحادي عرش، تقديم وتحقيق عبد املجيد خيايل 

اليزيد الرايض، تقديم محمد  الفوائد الجمة يف إسناد علوم األمة، تحقيق  الرحمان الجشتيمي،  269 وما يليها؛ عبد  2004(، ص  العريب،  الثقايف  البيضاء: املركز  )الدار 

1 )الدار البيضاء: مطبعة النجاح  طبقات الحضييك، تقديم وتحقيق أحمد بومزكو، ج  293؛ أحمد بن محمد الحضييك،  2007(، ص  املنوين )بريوت: دار الكتب العلمية، 

الجديدة، 2006(، ص 125 - 126؛ محمد بن أحمد البعقييل، مناقب البعقييل، تحقيق محمد املختار السويس )الرباط: طبع ونرش عبد الوايف املختار السويس، 1987(، ص 34؛ 

الرسمويك، وفيات الرسمويك، تحقيق محمد املختار السويس )الرباط: مطبعة الساحل، 1988(، ص 12؛ الكشطي، الورقة رقم 120 )مخطوط خاص(؛ السويس، املعسول، 

ج 15، ص 73 وما يليها.

123 هناك أعيان ثالثة فروع قبلية داخل إداوتنان، وهي "ِإْفْسفاْسْن" و"أيت َواْعزُّوْن" و"َتاْنْكْرْت".

124 قّدم روبري مونطان ترتيًبا هرمًيا للرتكيبة االجتماعية يف إداوتنان يتطابق مع هرمية مؤسسة ئنفالس وجاء كما ييل: املرابطون، والشيوخ املسنون، والنبهاء، انظر: أفا، 

ص 148؛ وكذلك:
Montagne, “Organisation sociale et politique des tribus,” p. 135.

125 أفا، ص 149.

126 يميز عمر أفا يف دراسته التي أحلنا عليها بني "العدل الجماعي" و"العدل الرشعي" وهو تعبري يف نظره عن مبدأ فصل السلطات، فاملسائل املدنية ينظر فيها أعيان 

ئنفالس، يف حني تسند أمور العقار واألحوال الشخصية للفقهاء. املرجع نفسه، ص 149.
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هذه املؤسسة)127). ونظرًا لكون اقتصاد قبيلة إداوتنان يعتمد عىل هذه املادة الحيوية، وكون هذا املورد محط جدل ورصاع دائم، تذهب 

ضحيته أحياًنا أرواح كثرية)128)، فقد سمحت كفاءة الْنفاليس بحسن تدبريه وتوزيع حصص متساوية عىل الفالحني؛ بحيث كان أعضاؤها 

تنظيم  ئنفالس  فمؤسسة  املعنى  بهذا  التوزيع.  ألنظمة  للمخالفني  الزجرية  والعقوبات  حقوقه  يحددون  كما  لتوزيعه،  نظاًما  يقرتحون 

سيايس أكرث مما هو اجتماعي، عىل حد تعبري روبري مونطان، ألّنه يملك السلطات الثالث)129)، وبناًء عليه، تدافع املؤسسة عن حدود 

القبيلة وتسهر عىل ضمان احرتام الحياة االجتماعية؛ إّنه نوع من التضامن والتكافل االجتماعي يف املجتمع الجبيل. ولضبط مهماتها 

فقد شكلت لجينات "رشطة املاء")130)، حيث يتم انتقاء أعضاء عن كل فخذ للحراسة لياًل ونهارًا، وتكون مهمتهم الصعود من الساقية 

حتى مفرتق السواقي الرئيسة ملراقبة قنوات السقي ومنع رسقتها، أو ترسب املياه، وهذه املهمة يصطلح عليها باللسان املحيل بمصطلح 

"إِْمزَّاْلْن")131). وبالقرب من رضيح سيدي إبراهيم بن عيل التيغانيميني، تعّوض السلطة الدينية لهذا الويل الصالح أدوار ئنفالس، ويتّم 

اْل" بَتْنْكْرْت إحدى قبائل إداوتنان)132)، بحيث تحرض السلطة الدينية وتحصل الزاوية عىل حصص  األمر نفسه بالقرب من "زاوية َأْسقَّ

ينة  من أيام الجريان لألودية القريبة منها، وباألخص خالل املوسم السنوي)133)، حيث يحج إىل زاوية سيدي إبراهيم من حاحا وْمْسكِّ

وْكِسيمة وإداوتنان والصويرة ...؛ فسلطة الزاوية يف املجتمع القبيل تسمو عىل جميع السلطات، ألّن املصلحة واحدة بني عامة املجتمع 

التناين وخاصته؛ إذ يؤمن الجميع هنا بربكة األولياء وكرامات املتصوفة إلبعاد الخطر عنهم وجلب املصلحة إليهم.

مؤسسة ئنفالس: سلطات متداخلة وتفسريات متضاربة

انفرد روبري مونطان، بوصفه أول سوسيولوجي كولونيايل، بالكتابة عن مؤسسة ئنفالس يف قبيلة إداوتنان)134)، فخصص لها دراسًة 

جامعًة مانعة)135) ارتقت بهذه املؤسسة إىل مستوى "أوليغارشية محلية")136)، لكن نتائج دراسته التي كانت تحت الطلب جاءت مجانبًة 

127 إّن وسائل الري العتيقة والتقلبات املناخية والتنوع الطوبوغرايف، كّلها عوامل ساهمت يف اعتماد العرف والرشع من أجل توزيع متكافئ للماء، وعليه، فالعرف سينظم 

عالقة الفرد بالجماعة، فاملاء يف هذه املنطقة أكرث أهميًة من األرض نفسها، وهي مالحظات سبق أن خلص إليها أحمد التوفيق يف مقاربته لقبيلة إنولتان يف منطقة دمنات 

املغربية. ونظرًا ألّن عالقة الفرد بالجماعة يف مسألة تدبري املاء قابلة للتأثر بسبب االختالف يف تدبريه، أو بسبب األزمات الطبيعية، أو طبيعة وسائل الري، فإّن أعضاء ئنفالس 

يتدخلون لفض النزاع القائم، انظر: بنمرية، ص 306.

128 هناك روايات متناثرة تتناقلها الساكنة املحلية تفيد بأّن بعض فروع القبيلة التي تحمل أسماء فروع قبلية أخرى يف األطلس الصغري، مثل "َتاْنْكْرْت" و"تيُموالي"، تفرس 

بالهجرات املوسمية لبعض ساكنة إفران من األطلس الصغري، واستقرارها يف جبال إداوتنان بحًثا عن مورد املاء، وقد تزامن ذلك مع فرتات الطواعني واملسغبات التي عصفت 

بسوس ولعّل أخطرها أوبئة القرن السادس عرش، وبداية القرن التاسع عرش، راجع بهذا الخصوص: البزاز، ص 85 - 97.

129 أفا، ص 148.

والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات  )أكادير:  تودغى  بواحة  للسقي  االجتماعي  التدبري  ألشكال  سوسيولوجية  دراسة  االجتماعي:  والتنظيم  املاء  مهدان،  130 محمد 

اإلنسانية ابن زهر، 2012(، ص 125.

131 املرجع نفسه، ص 115.

132 وثيقة استخباراتية من الضابط املالزم أول لوبورن إىل قائد ناحية أكادير وأحوازها، مؤرخة يف 13 ترشين األول/ أكتوبر 1926 )وثائق مركز األرشيف الدبلومايس، نانط، 

فرنسا(.

م موسمان سنويان بزاوية سيدي إبراهيم بن عيل التيغانيميني، األول يوم الخميس األول من شهر ترشين األول/ أكتوبر الفالحي، والثاين يوم الخميس األول  133 ُينظَّ

من آذار/ مارس الفالحي، ويحج إليه جميع بني تنانة.

134 Montagne, “organisation sociale et politique,” p. 131.

135 سماها يف النص املرتجم إىل العربية بالجمهوريات الرببرية: املؤسسات السياسية واالقتصادية، انظر: مونطان، ص 67 - 81.

136 يرى روبري مونطان أّن األنظمة التي سادت يف قبائل شمال أفريقيا قد حافظت عىل نمط حكمها وتنظيمها السيايس البعيد كل البعد عن النظام السيايس الذي ابتكره 

وأبدعه العرب واألتراك، مما يعني أّن القبيلة، موضوع الدراسة، حافظت عىل استقالليتها عن املخزن العريب "الدخيل" يف منظور روبري مونطان، فهو يرى أّن هذا النظام الذي 

اتبعته قبيلة إداوتنان يف تدبري شؤونها السياسية أقرب إىل النظام الجمهوري، وقد رّصح أّنه كان مجربًا عىل توظيف مفاهيم من قبيل )الجمهورية، واألوليغارشية، والحكومة( 

من أجل "تعيني الشكل القار للحكومة الرببرية، ألّنه ال يوجد يف لغتنا لفظ مناسب"، مما يعني أّنه سقط يف مآزق لغوية أكرث منها أيديولوجية؛ ويعرّب عن ذلك رصاحًة بقوله: 
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القبيلة  أّن  هنا  ونسجل  الفقهاء)138).  حددها  كما  وغاياتها،  ئنفالس  مؤسسة  أهداف  عن  وبعيدًة  التاريخية)137)،  واملوضوعية  للصواب 

لم تكن متسيبة كما زعم مونطان، ولم تكن خاضعة لسلطٍة واحدة)139). والواقع، وهذا رأي يمكن مناقشته وال يمكن الجزم به، أّن 

بعض قبائل سوس األقىص وحاحا كان عىل األقل تنظمه سلطات مختلفة)140)، مع األخذ يف الحسبان مؤسسة ئنفالس بوصفها أعىل 

هيئة سياسية يف املجتمع التناين؛ فهناك سلطة شيخ الزاوية، وسلطة الفقيه وسلطة املخزن وممثليه من قواٍد وشيوخ)141)، إضافًة إىل 

هؤالء يقوم عرفاء ئنفالس ووجهاؤها مقام القايض والسلطان يف تسيري شؤون القبيلة وتدبريها يك ال ينفرد األمغار بالقرارات، حتى ال 

تلك  القائد  يعوض   )1886( الحسن  للموىل  الثانية  الحركة  وبعد  مونطان.  روبري  تعبري  حد  عىل  ديمقراطي  غري  أو  قاسًيا،  حكمه  يكون 

املؤسسات املخزنية)142).

كانت مهمة ئنفالس تناوبيًة. وقد أشار روبري مونطان إىل انفراد قبيلة إداوتنان بهذا التنظيم السيايس)143)، بحيث تعقد االجتماعات 

كل خميس تزامًنا مع السوق األسبوعية، وكذلك داخل رضيح سيدي إبراهيم بن عيل التغانيميني، أو "عند أحد بيوت األعضاء، أو يف 

رضيح مسجد، أو تحت شجرة، أو يف بيدر")144). إذ يتم عقد الجمع العام النتخاب مجلس ئنفالس. وتنّفذ داخل هذا الرضيح األحكام، 

وتبقى الساكنة حرًة يف اختيار من يمثلها. كما يتم اختيار ممثلني عن كل أرسة كبرية. وخالل مناقشة القضايا املطروحة عىل املجلس من 

"ال يوجد يف لغتنا لفظ مناسب، فال يتعلق األمر بتاًتا بحكومة تقتيض أو تفرض تعاون القوات، فإذا تعلق األمر حقيقًة بالجمهورية فإّنها أوليغارشية."، ثم يتيه السوسيولوجي 

الكولونيايل لينتهي إىل كون النظام الذي ساد يف قبيلة إداوتنان فوضوي أكرث منه ديمقراطي: "ولنقل، حديًثا وبكل دقة، إّن الحكومة الرببرية هي حكومة "فوضوية" أي 

دون زعيم"، هذا الزعيم يف نظرنا وكما يفهم من شهادة روبري مونطان هو القائد الذي يعّينه السلطان بظهري سلطاين فيكون عّينه يف املجال الذي يحكمه، انظر:  مونطان، 

ص 69 - 70.

137 اشتغل روبري مونطان أستاًذا للسوسيولوجيا الكولونيالية – السياسية، لهذا فال غرابة أن تكون دراسته حول الرببر واملخزن إطارًا نظرًيا لبناء املرشوع االستعماري.

138 الفقهاء هم من كانوا يقومون بصوغ األلواح، وبهذا يسدون نصائحهم للنفاليس، والراجح أّن أبناء سوس كانوا يرجعون إىل الرشع أكرث من العرف، يف حالة وقوع 

التعارض أو التنايف، وهو ما يربزه لوح "قبيلة باعقيلة" )توجد يف سوس األقىص قرب مدينة تزنيت(، انظر: أفا، ص 151.

القائد والشيخ والجايب.  الفقهاء و"ِإْكرَّاْمْن" وسلطة سياسية يمارسها املخزن يف شخص  التمييز بني سلطة جماعية يمارسها ئنفالس وسلطة دينية يمارسها  139 يمكن 

وتختلف أهمية كل من هذه السلط بحسب الزمان واملكان والظرفية التاريخية.

140 يستثنى من ذلك قبيلة "أيت عبد الله ُأسعيد" املرابطة بسوس األقىص التي كانت تحتمي بقبيلة "مجاط" )يسمى الحامي باللغة الشلحية: "أَْمْغُروْس"( ألّنها ال تحمل 

السالح ملواجهة العدو، فأعرافها تحّرم عليها ذلك، بخصوص هذه النقطة راجع: السويس، املعسول، ج 1؛
Jillali El Adnani, “Les Saints à l’épreuve du pouvoir : Histoire d’une sainteté et anthropologie d’une culture,” Hespréris- Tamuda, vol. XLIII (2008), 
pp. 61 - 100; Jean Chaumeil, “Histoire d’une tribu maraboutique de l’Anti-Atlas : Les Ait’Abdellah Ou Sa’id,” Hespréris- Tamuda (1952), pp. 195 - 218. 

141 تكشف وثائق األرشيف الدبلومايس بنانط أّن قبيلة إداوتنان ألفت املشيخة أكرث من القائدية، كما أّن حركة املوىل الحسن إىل إداوتنان قوبلت برفٍض مسبق ملقرراتها. 

فلما عنّي السلطان أحد القواد الحاحيني هناك ثم قتله عندما وصل السلطان إىل سفح الجبل، كما نجد السلطان املوىل الحسن يعرتف بنفسه أّن هذه القبيلة ال تنالها األحكام 

السلطانية وال يحصل لساكنتها بها الغرض، وقد أوردنا سابًقا هذه اإلشارة يف إحدى مراسالته لخديمه بركاش.

142 عىل الرغم من أّن أبناء القبيلة فتكوا بالقائد بوعرشة الذي عّينه املوىل الحسن قائًدا عىل إداوتنان وأحوازها، فاستمرارية هذا املنصب املخزين، سيتم تفعيلها مع إحكام 

1927. ويالحظ من خالل تحريات ميدانية قام بها بعض ضباط الشؤون األهلية أّن إداوتنان ألفت املشيخة أكرث من القائدية، مما يجعلنا  فرنسا قبضتها عىل املجال عام 

نميز بني القائد الذي يعّينه السلطان بظهرٍي رشيف يف إطار التمثيل املخزين، وهذا حدث بوضوح خالل فرتة حكم السلطان املوىل الحسن، وقد نجح هذا التمثيل املخزين يف 

املناطق السهلية التي يسهل عىل املخزن دخولها لردع أي حركة ثائرة، والقائد الذي يتشكل ويكون يف األصل فرًدا من أفراد القبيلة، هذا الشكل هو الذي أثار انتباه روبري 

مونطان بحيث خصص يف كتابه املحال عليه سابًقا )الحياة االجتماعية والسياسية للرببر( فصاًل جامًعا مانًعا حول نشأة سلطة القياد وتطورها، انظر: مونطان، ص 83 - 100، 

وبالنسبة إىل قبيلة إداوتنان موضوع الدراسة، فإّنها ألفت الشيخ أو "أَْمغاْر" )باللغة املحلية( وقد ملع نجم عدد من األمغارات الذين وّسعوا مجال حكمهم ليشمل قبائل أخرى 

غري تلك التي ينتمون إليها، ومن بني هؤالء أرسة بوناكة التانانية التي ورد اسمها أكرث من مئة مرة يف وثائق األرشيف الدبلومايس الفرنيس، ويف بعض كتب املختار السويس.

143 يرى روبري مونطان أّن النظام السيايس يف قبيلة إداوتنان مّر بثالث مراحل كربى، هي: مرحلة "األوليغارشية املستقلة" أو الجمهورية، حيث تسود الديمقراطية، وال 

مجال للظلم بني أبناء القبيلة، ومرحلة "االستبداد املستنري" حيث تظهر مالمحه يف شخص األْمغار الذي يستحوذ عىل املغارم لنفسه، مما يدفع مكونات القبيلة إىل التحالف 

فيما بينها )األرسة، والقرية، وتاقبيلت(، ومرحلة الخضوع للمخزن حيث تظهر ثنائيات من قبيل )العرف والرشع، واملخزن والسيبة، والعرب والرببر، والجبل والسهل...(، 

وكّلها مفاهيم غري صالحة لغياب املنطق فيها، راجع: مونطان، ص 107 - 109.

144 املرجع نفسه، ص 71.
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الرضوري استشارة جميع من كان ذا رأي صائب كاملرابطني والعلماء والرجال املسنني. وبعد تنفيذ األحكام، يكّلف طالب بكتابة تقرير 

بخصوص الحكم)145).

يجد أنفلوس نفسه، يف بعض األحيان، يف حرية من أمره حينما يضطر إىل تطبيق أحكام وتدبريها يف ما ال نص فيه )أي يف ما لم 

تنص عليه األلواح واألعراف(. ويحاول تجاوز ذلك بعقد اجتماعات دورية ومتتالية؛ ففي إداوتنان مثاًل تتعدد أماكن االجتماعات؛ فتارًة 

تكون يف مقر السوق األسبوعية التي تتزامن مع يوم الخميس، وتارًة أخرى يف مقر رضيح سيدي إبراهيم بن عيل التيغانميني، وأحياًنا 

اْل")146)، وهو ما نجده يف قبائل األطلس الصغري. أخرى يف مقر زاوية "أْسقَّ

إضافًة إىل تحكيمهم يف قضايا األمن واالقتصاد، كانت جماعة ئنفالس تنّفذ األحكام يف املجال العقاري، وقضايا اإلرث واألحوال 

الشخصية)147)، وإن كنا نتحفظ من هذه النقطة عىل أساس أّن "فصل السلط" كان املبدأ األسايس الذي ساد يف إداوتنان، حيث يختص 

الفقهاء. ويتقاىض أعضاء مؤسسة  قرارات  تنفيذ  ئنفالس تختص بمجال  أّن مؤسسة  بالرشيعة اإلسالمية، يف حني  يتعلق  بما  الفقهاء 

ئنفالس راتًبا رمزيا)148) ال يرتب له من القبيلة أو الخزينة املالية، بل يؤخذ من الغرامة التي يفرضها عىل املخالفني يف األسواق واملواسم؛ 

بحيث قد تصل مستحقاتهم إىل نصف قيمة الغرامة املفروضة عىل املخالف، كما أّنها يف بعض األحيان األخرى ال تتجاوز الثلث.

يشري روبري مونطان إىل الصعوبة التي وجدها أعضاء ئنفالس يف عملية قسمة املستحقات، بقوله: "فرنى املجلس يناقش أحياًنا 

طوال ثالث أو أربع ساعات من أجل اقتسام مبلغ ثالث سنتيمات عىل سبعة عرش")149). وهو ما يدفعنا إىل التساؤل، هل كانت مؤسسة 

"ئنفالس" نزيهًة يف أحكامها القضائية الزجرية؟ أم أّن أعضاءها اغتنوا عىل حساب التجار وساكنة القبيلة؟ مهما يكن الجواب فإّن هذه 

املؤسسة ال يمكن أن تجعل القبيلة مستقلًة مخزنًيا؛ فأعضاء ئنفالس كثريًا ما كانوا يتجاوزون الطاقة املادية للقبيلة، ويثقلون كاهل 

ساكنتها بالغرامات املادية التي قد تؤدي إىل إفالس التجار، وترشيد األرامل واأليتام)150). وهو ما يجعلنا نطرح السؤال من جديد عىل 

 Michaux-Bellaire روبري مونطان عن مدى نزاهة هذه املجالس أو "األوليغارشيات" عىل حد تعبريه؛ وهو الذي شّد أزر أطروحة ميشوبلري

الذي سبق له أن أشار إىل أّن املخزن "عنرص عريب دخيل وغريب"، هدفه الفتك بالقبيلة ومؤسساتها السياسية املمثلة يف ئنفالس)151).

قّدم روبري مونطان إجاباٍت متناقضًة، وذلك بقوله: "وتظهر املساواة داخل مجلس األعيان )ئنفالس( يف جمهورية بربرية )إداوتنان( 

بوضوح؛ فعىل الرغم من خطوة املؤسسات املتساوية يف املناطق التي يكون فيها الرأي العام أكرث ارتياًبا ويقظة؛ حيث يكون لألغنياء 

منازل مشابهة ملنازل الفقراء، فإّن األغنياء هم من يمارس السلطة بطريقة خفية، إذ يوجد يف كل مجلس ئنفالس ثالثة أو أربعة أغنياء 

يتنافسون عىل تقسيم السلط ملصلحتهم بطريقة خفية. وعندما يقدر شخص ما منهم عىل تغيري الترشيع ال يشء يمنعه من أن يقّدم رىًش 

145 رواية شفوية مستقاة من حواٍر دار بيني وبني أحد أعيان دوار َأغري يوم 09 / 07 / 2007 يف مدرسة الدوار. 

146 زاوية ومدرسة عتيقة تقع يف قبيلة تاْنْكْرْت بإداوتنان.

147 العثماين، ص 66 - 124.

148 املرجع نفسه، ص 236.

149 مونطان، ص 73.

150 أجمع بعض الفقهاء عىل أّن تسّلط جماعة ئنفالس عىل أموال املقربني من الجاين وممتلكاتهم، فيه معصية لله ورسوله وتجاوز ملا أقّره الرشع اإلسالمي.

151 يف مقابلة يل مع أحد أعيان القبيلة إداوتنان، أخربين أّن مجالس ئنفالس كانت أحكامها جائرة وجعلت القبيلة "سائبة"، بحيث اقرتف أحد القواد، والراجح أّنه القائد 

او"، )ال تزال ذريته تستقر يف دوار ِإْسْك الذي يبعد عن مركز إيموزار بحواىل 3 كيلومرتات شمااًل( جرائَم يف حق أبناء القبيلة... تنهد الرجل قائاًل كّنا يف أمّس الحاجة إىل  "أشَّ

من يخّلصنا من هول هؤالء، قلت له: من؟ فقال: يل أعضاء ئنفالس الذين كانوا يورثون منصبهم ويستبيحون أموال الناس )رواية شفوية، 22 / 12 / 2009(، بالعودة إىل مؤلف 

روبري مونطان "الحياة االجتماعية والسياسية للرببر"، نجد ملضمون مقابلتنا ما يعضدها ويثبتها إثباًتا صحيًحا.
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دراســات
وظائف مؤسسة "ئنفالس" يف مغرب ما قبل الحامية وأدوارها

قبيلة إداوتنان منوذًجا

لبقية أعضاء املجلس، بحيث نراه يمارس مهمات املقدم طوال عدة سنوات ضًدا لألعراف القاضية بأن تبقى هذه السلطة محصورًة يف 

أمر واحد، وهو اجتماع املجلس عنده أحياًنا وتقديم الوالئم عىل رشف أصدقائه وارتداء مالبس مميزة")152).

خامتة

من خالل تتّبع كرونولوجيا القبيلة واملخزن ووظائف بعض مؤسساتها ذات البعدين االجتماعي والسيايس، وبعد محاولتنا استنطاق 

املصادر املحلية وقراءة وثائق األرشيف األجنبي بحيطٍة وحذر، ومقابلة الروايات الشفوية بما يعضدها أو يدحضها يف متون املراسالت 

األجنبية والوطنية، يتضح أّن مؤسسة ئنفالس، بوصفها تنظيًما اجتماعًيا وسياسًيا، تأسست لحفظ األمن العام داخل مجتمٍع قبيل اشتغل 

بالعرف أكرث من الرشع، وكانت قرارات املخزن ال تشمل بعضه لبعده عن املركز، وقد ساهمت األزمات التي تعَرّض لها املغرب خالل 

الفرتة الحديثة والتطورات الدينية التي شهدها خالل الفرتة نفسها، عندما انتقلت زاوية سيدي إبراهيم بن عيل التيغانيميني من مؤسسة 

لإلطعام وتلقني األوراد إىل مؤسسة مساهمة يف التطورات واألحداث السياسية، ملّا نادت بالجهاد ونجحت يف إبعاد اإليبرييني عن الثغور 

املغربية، ما أكسب املتصوفة إشعاًعا روحًيا داخل القبائل. إّن هؤالء املتصوفة)153) أضفوا الرشعية عىل أحكام مؤسسة ئنفالس بوصفها 

أعىل هيئة قضائية تنظر يف أمور العامة، ونظرًا ألّنها ُوصفت بالبدعة فقد كان ال بد من تطويع النص الديني، لخدمة أهداف ئنفالس؛ 

لهذا أجمع فقهاء سوس املتقدمون منهم واملتأخرون عىل عّد أعيان ئنفالس ال يحكمون إال بالرشع، فبه يحكمون وإليه يتحاكمون. 

أما العرف فال يبحث إال يف الجزء املدين أو الجنايئ فيقع تداخٌل بني الديني والسيايس)154)، وتتبع فيه املصالح املرسلة)155)، وسّد الذرائع، 

ورشع من قبلنا. مما يقلل من طرح عبد الله العروي حول ارتباط السيبة بالبالد التي يحكمها العرف. ومن جهٍة أخرى يعّد أبو يحيى 

أثار قضية "أعيان ئنفالس"، وإذا ما كانت أحكامهم  الثائر الذي ظهر يف مغرب نهاية السعديني مرشًدا ومصلًحا، أول من  الحاحي 

مختلفة؛  األجوبة  فكانت  عدمها،  من  ئنفالس  بمرشوعية  اإلفتاء  عرصه  فقهاء  من  طلب  فقد  له.  منافية  أو  اإلسالمي  للرشع  مطابقة 

فمنهم من أفتى بوجوبها ألّنها تخدم املصلحة العامة، معتمدين يف ذلك قواعد فقهية أصيلة من قبيل "الرضورات تبيح املحظورات"، 

السلطة  ومناوأتها  الرشعي  النص  تناقضها مع  بدعوى  املؤسسة  ينفي رشعية هذه  أن  بعضهم  قبلنا". وحاول  الذرائع"، و"رشع  و"سد 

أفتوا تحت الطلب  الفقهاء  املنكر، لكن هؤالء  باملعروف وتنهى عن  التي تأمر  الوحيدة  الهيئة  أّن السلطان هو  السياسية؛ عىل أساس 

املخزين ملعارضة أي مرشوع سيايس يمكن أن يعصف بالدولة املركزية الحديثة )الدولة العلوية(. ومنهم من كانت فتواه حاًل وسًطا وجواًبا 

اْر" عىل أساس أن تنال أحكام "أعيان ئنفالس" ما للجاين من ممتلكات دون أن تتعداها  َر وال رِضَ معتداًل، وفًقا للقاعدة الفقهية "ال رَضَ

إىل أقاربه من أرامل وأيتام.

إّن مؤسسة ئنفالس بهذا املعنى كانت حارضة يف أعراف قبائل سوس بخاصة، تلك التي كانت بعيدة عن املخزن، كقبيلة إداوتنان 

التي اجتهد أبناؤها واقرتحوا "أعيان ئنفالس" أعىل هيئة لفض منازعاتهم وتدبري شأنهم املحيل، وعّدوها من مكونات حياتهم الثقافية. 

ومن منظور آخر لم تكن هذه املؤسسة ديمقراطيًة يف قراراتها، ولم تكن نزيهًة دائًما يف أحكامها، وهو ما يدحض بحوث روبري مونطان 

الذي وّظف مؤسسة ئنفالس يف غري محّلها، عندما عّدها مظهرًا من مظاهر استقالل األمازيغ عن العرب الذين يمّثلهم املخزن العلوي. 

152 مونطان، ص 87.

153 أهم هؤالء القطب سيدي عيل بن إبراهيم التيغانيميني.

154 العثماين، ص 93.

155 السويس، املعسول، ج 18، ص 197.
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فكانت خالصات دراسته واستنتاجاتها تمهيًدا للتفرقة التي كانت محتملة الوقوع بني العرب واألمازيغ والتي تّوجت بظهري 1930 املعروف 

بالظهري الرببري، بخاصة أّن صدور كتابه الرببر واملخزن تزامن مع هذا الحدث، مما يقلل من موضوعية الكتاب ونزاهة صاحبه.

إّن مفاهيم ذات حمولة أيديولوجية كـ "بالد السيبة مقابل بالد املخزن" و"الرببر مقابل العرب" و"الرشع مقابل العرف" و"سكان 

والنظام  املجتمع واالقتصاد  أنتجت فيه من خالل استحضار طبيعة  الذي  السياق  ُتفهم يف  الجبل"، يجب أن  السهل مقابل سكان 

السيايس القائم خالل تلك الفرتات؛ فالسلطان كان يحكم بالرسالة و"الظهري"، وهما خطاب مخزين ذو حمولة سياسية ودينية تخرج 

عن سياقها إذا ُوظفت يف زمن غري زمانها. وهذا هو مأزق الدراسات األجنبية التي أنتجها ضباط لم يكن همهم كتابة تاريخ بالدنا بقدر 

ما كان همهم الرتقية بواسطة تقارير استخباراتية عن حالة قبيلة ما، بحيث ترفع إىل اإلقامة العامة لتنال استحسان الدوائر العليا يف 

الجيش؛ فريقى أصحابها الضباط من "مالزم أول" إىل "قبطان" مرورًا "بقائد" ووصواًل إىل رتبة "كولونيل" أو "جرنال". وهو ما يالحظ 

يف وثائق األرشيف الفرنيس؛ ذلك أّن مراسالت عديدة موّجهة من ضباط إىل رؤسائهم تثبت أّن هؤالء تّمت ترقيتهم يف ظرف سنة من 

رتبة عسكرية إىل رتبة أخرى أعىل منها كما هي الحال بالنسبة إىل القبطان دولرييس دوكومب غيدون الذي تّمت ترقيته إىل رتبة كولونيل 

بفضل بحٍث أنجزه حول مؤسسة الزواج يف إداوتنان عام 1927 )156). وأخريًا، فإّن املوروث الثقايف لقبيلة إداوتنان يقع عليه حصاٌر شديد 

يقوم به من كان أجدادهم باألمس "أعياًنا لدى االستعمار" أو ثوارًا ضده، عليهم اليوم إطالق رساح هذه الوثائق ومنحها ملتخصصني 

من أجل كتابة تاريٍخ موضوعي حول هذه القبيلة التي تخزن حقائَق ما زلنا نجهلها إىل يومنا هذا.

156 القبطان دولرييس دوكومب غيدون، بحث حول الزواج يف إداوتنان، 1927 )وثائق األرشيف الدبلومايس، نانط، فرنسا(، 27 صفحة.
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تستعرض هذه الدراسة الدور الذي قام به تجار الكويت يف املسار الدميقراطي فيها خالل القرن العرين؛ وهي الفرتة 
التي شــهدت عدة تجارب اســتهدفت وضع األســس الالزمة إلقامة حياة دميقراطية. وعى الرغم ماّم شــاب هذه التجارب 
كافــًة من مآخــَذ وما صاحبها من مالحظات، فهي تعّد تجــارب ثرية أثّرت يف ما جاء بعدها، تّوجــت باإلعالن عن قيام مجلس 

األمة الكويتي عام 1963. 

وركّزت الدراســة يف دور التجار يف تهيئة الكويتين للمطالبة بنيل حقوقهم، وسعيهم لنقل األفكار والتجارب من الخارج 
إىل الكويــت، بعد إخضاعها للضوابط واألعراف املوجودة وقتئذ. وتناولــت العالقة بن التجار واألرسة الحاكمة. وبينت نقاط 

االتفاق واالختالف التي ظهرت بن الطرفن، من خالل تعامل كّل طرف مع هذه التجارب خالل هذه الفرتة.

كلامت مفتاحية: الكويت، دول الخليج، التجار، تجارب دميقراطية.

This paper explores the contribution of merchants to the rise of democracy in Kuwait during the early part of the 
twentieth century. In that period, a number of incidents combined to lay the foundations of a robust democratic 
system in Kuwait. Notwithstanding the specific flaws of each of these chains of incidents, they combined together 
to give rise to Kuwait’s first elected legislature, which held its first session in January of 1963. In examining these 
events, the author focuses particularly on the role which Kuwaiti merchants played in achieving democracy for 
their country and securing their political rights, and how this group imported democratic ideas and experiences 
from abroad, tempering the ideas to align better with local norms and customs. Of specific interest is the 
relationship which tied the merchant families to the ruling family of Kuwait. 

Keywords: Kuwait, Gulf states, Merchants, Democratization.

التجار والحراك الدميقراطي يف الكويت (1921 - 1939)

Merchants and the Drive for Democracy in Kuwait (1921 - 1939)
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مقدمة

1921 و1939. بينما تمتد حدودها املوضوعية بما تضمنته هذه الفرتة الزمنية من تجارب  تمتد حدود الدراسة الزمنية بني عامي 

ديمقراطية تمّثلت بتأسيس مجلس الشورى عام 1921، واملجلس البلدي عام 1932، ومجلس املعارف عام 1936، واملجلسني الترشيعيني 

األول والثاين )1938–1939(.

املجالس  تأسيس  يف  مساهماتهم  خالل  من  الكويت،  يف  الديمقراطي  الحراك  يف  التجار  به  قام  الذي  الدور  الدراسة  ترصد 

1921 - 1939، يف نسق زمني تاريخي متتاٍل. وتبحث يف الدوافع التي حفزتهم إىل القيام بهذا الدور. وترصد  الديمقراطية خالل الفرتة 

وتوضح  ثانوًيا.  أم  أساسًيا  معوًقا؛  أم  محفزًا  الدور  هذا  كان  إن  وتناقش  أيًضا.  ومادي  معنوي  دعم  من  قّدموه  ما  خالل  من  جهدهم 

األسباب التي أّدت إىل فشل هذه املجالس يف القيام بعملها وتحقيق الهدف املرجّو من إنشائها، ومدى مساهمة التجار يف هذا الفشل. 

وتربز الباعث وراء إرصارهم عىل امليض قدًما يف طريق اإلصالح الديمقراطي.

تحليل  خالل  من  األوىل،  مراحلها  خالل  الكويت  يف  السياسية  الحياة  يف  التجارية  الطبقة  تأثري  يف  البحث  إىل  الدراسة  وتسعى 

الدور الذي قامت به يف التجارب الديمقراطية خالل الفرتة 1921 - 1939 التي مّهدت إلعداد الدستور بعد استقالل الدولة يف عام 1961، 

ووضعت اللبنة األساسية يف التجربة الديمقراطية فيها.

به  قام  الذي  السيايس  والدور  الدراسة،  فرتة  خالل  املجالس  هذه  ظهور  إىل  أدت  التي  العوامل  يف  البحث  إىل  الدراسة  وتهدف 

التجار يف ظهورها، وماهية الدوافع التي كانت وراء قيامهم بهذا الدور، كما تهدف إىل تحديد طبيعة العالقة بني طريف املعادلة السياسية 

)الحكام – التجار( خالل هذه املرحلة املبكرة من تاريخ الكويت.

ومن خالل ما تقّدمه من عرض زمني وموضوعي للتجارب الديمقراطية يف الكويت خالل فرتة الدراسة 1921 - 1939، تنشد الدراسة 

اإلجابة عن األسئلة التالية: ما هي طبيعة العالقة التي كانت تربط بني الحكام والتجار يف املرحلة األوىل لنشأة الكويت؟ وكيف أّثرت هذه 

العالقة يف ظهور املجالس النيابية بدًءا بمجلس الشورى يف عام 1921؟ وما الدور الذي قام به التجار يف التجارب السياسية والديمقراطية 

يف الكويت خالل الفرتة 1921 - 1939؟ وما الدافع وراء إرصار التجار عىل استكمال املسرية الديمقراطية وإنشاء املجالس النيابية واحًدا تلو 

اآلخر عىل الرغم من الصعوبات التي كانت تواجه عملها والفشل الذي كانت تنتهي إليه عىل الدوام؟

اعتمدت الدراسة عىل مصادَر ومراجع عربية وأجنبية وبعض الوثائق الربيطانية ذات الصلة. كما اعتمدت عىل الشهادات الشفهية 

لبعض الشخصيات التي عارصت فرتة الدراسة، وكانت شاهدة عىل تأسيس هذه املجالس وعملها وحّلها، أو الشخصيات ذات الصلة 

باملوضوع محّل الدراسة التي قّدمت شهادات تاريخية ومساهمات موضوعية أْثرت موضوع البحث، كالسادة خالد سليمان العدساين، 

وأحمد الزيد الرسحان، وعبد العزيز محمد الشايع.

تناول العديد من الدراسات موضوع التجارب الديمقراطية يف الكويت خالل الفرتة التي سبقت االستقالل، وناقش تجربة مجلس 

الشورى يف عام 1921، وما تاله من ظهور للمجلس البلدي يف عام 1932، ومجلس املعارف عام 1936، واملجلسني الترشيعيني األول 

والثاين 1938 - 1939 )1)، لكنه ركز أساًسا يف العوامل التي أدت إىل ظهور هذه التجارب، وأهم األسباب التي أدت إىل فشلها، دون التطرق 

بوضوح إىل تحليل دور التجار فيها وتقييمه.

التطور  الجاسم،  القادر  عبد  ونجاة  2005(؛  قرطاس،  دار  )الكويت:  آفاقها  تحدياتها،  واقعها،  مسارها،  الكويت:  يف  الديمقراطية  ديني،  أحمد  دراسة  مثاًل  1 انظر 

السيايس واالقتصادي للكويت بني الحربني )1914 - 1939م(، ط 2 )الكويت: مطابع الوطن، 1997(؛ وفيصل أحمد الحيدر، وثائق الحركة الديمقراطية السياسية يف 
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فرتة  خالل  الكويت  يف  الديمقراطية  التجارب  يف  التجار  بدور  الخاص  الدراسة  موضوع  تناولت  التي  املراجع  ندرة  مّثلت  لذلك، 

الدراسة أكرب املعوقات يف أثناء تجميع املادة العلمية؛ إذ تناول كّل الدراسات ذات الصلة هذا املوضوع بصورة عامة دون التطرق إىل دور 

التجار سواء يف الفرتة التي مّهدت لظهورها أو خالل الفرتة القصرية التي شهدت قيامها. وقد يرجع عدم تركيز الدراسات يف دور التجار يف 

هذه التجارب إىل حالة الصدام التي ظهرت بني بعض التجار وحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يف بعض املواقف خالل هذه 

الفرتة، مما جعل كثريًا من املؤرخني يتغاىض عن التعرض لدور التجار يف هذه الفرتة. كما منعت العوامل االجتماعية بسبب املكانة املرموقة 

لألرس التجارية العريقة، كثريًا من الكتاب من التعّرض للمشكالت واألزمات التي واجهها التجار يف بعض الفرتات جراء اصطدامهم 

بالسلطة، وهو ما كان أحد األسباب التي شجعت عىل تبّني فكرة البحث والكتابة يف هذا املوضوع. لذا، فالدراسة تتناول جزئيًة محددًة 

من موضوع كبري تّم تناوله يف أكرث من دراسة تناواًل عاًما وعابرًا، وهي الجزئية الخاصة بالتجار ودورهم يف الحراك الديمقراطي عرب 

التجارب الديمقراطية يف الكويت خالل فرتة الدراسة.

الكويت والدميقراطية

يخطئ من يظن أّن الديمقراطية يف الكويت حديثة النشأة، أو وليدة العقود األخرية، بل هي قديمة قدم الكويت نفسها، واكبت 

نشأتها موافقة أهل البالد يف منتصف القرن الثامن عرش عىل تزكية أرسة آل الصباح حكاًما للكويت؛ إذ عاهد الشيخ صباح بن جابر 

1752 الشيوخ والتجار عىل إقامة العدل واملساواة وعدم االنفراد بالحكم ومشاورتهم  )صباح األول( غداة اختياره حاكًما للكويت عام 

يف الرأي)2).

ويذكر مؤرخ الكويت عبد العزيز الرشيد يف هذا الصدد أّن شيوخ الكويت حتى عهد الشيخ مبارك الصباح كانوا يشاورون وجهاء 

البلد، وال يستطيعون أن يغريوا لهم أمرًا اتفقوا عليه، ألّن السلطة الحقيقية للوجهاء وأعطي الشيوخ الرئاسة عليهم تفضال)3).

لقد ارتبط مفهوم السلطة يف الكويت منذ البوادر األوىل لظهور الدولة باملفهوم الحديث بالقبيلة والعشرية)4)، مما أثمر والدة نظام 

سيايس عىل مبدأ الرتايض وعىل أساس املساواة والشورى)5).

ومّثل االتفاق الذي توّصل إليه مؤسسو الكويت األوائل )آل الصباح، وآل خليفة، والجالهمة( إلدارة شؤون البالد نموذًجا فريًدا 

لتشكيل أطر حكم مدين لدولة يف وقت مّثلت فيه العصبية أساًسا للحكم، بحيث اقتسمت األطراف الثالثة بحكمة وترٍو األدوار الرئيسة 

املطلوبة يف هذه املرحلة املحورية من عمر الدولة، مرسخًة جميعها مبدأي املساواة والشورى؛ إذ نهض آل الصباح بأعباء الحكم، وتحّمل 

آل خليفة مخاطر التجارة، بينما ُترك للجالهمة البحر صيًدا وغوًصا.

وتعّد التجربة الديمقراطية يف الكويت من التجارب الرائدة يف املنطقة. وقد ترسخت هذه التجربة بعد استقالل الكويت عام 1961، 

وإعداد الدستور عام 1962 الذي حدد طبيعة النظام السيايس الكويتي بأّنه "نظام ديمقراطي"، كما تنص عىل ذلك املادة السادسة من 

الكويت من 1921 - 1992 )الكويت: ذات السالسل، 1995(؛ وعبد الله محمد الهاجري، "تطور العالقة التاريخية بني آل الصباح والتجار يف الكويت منذ النشأة حتى عهد 

الشيخ عبد الله السالم"، املجلة العربية للعلوم اإلنسانية، مج 27، العدد 106 )ربيع 2009(.  

2 مجلس األمة، مسرية الحياة الديمقراطية يف دولة الكويت، ط 4 )الكويت: إدارة الدراسات والبحوث بمجلس األمة، حزيران/ يونيو 2011(، ص 31.

3 ديني، ص 26.

4 محمد الرميحي، الجذور االجتماعية للديمقراطية يف مجتمعات الخليج العريب املعارصة )الكويت: كاظمة للنرش والتوزيع، 1984(، ص 9.

5 الهاجري، ص 50.
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الدستور، وأرىس دعائم الديمقراطية يف الكويت، وفتح املجال أمام املشاركة السياسية الشعبية الفاعلة من خالل املجلس التأسييس يف 

عام 1962 ومجالس األمة املتعاقبة بدًءا من مجلس األمة األول يف عام 1963.

وعىل الرغم من ذلك، فإّن جذور الديمقراطية يف الكويت ال ترجع إىل وضع دستور عام 1962 فحسب، بل هي مواكبة للفرتة التي 

رسخ فيها نظام الحكم عىل أساس مبدأ الشورى، وعىل الطبيعة التوافقية التي تميز العالقة بني الحاكم واملحكومني، أو كما يسّمى 

بـ "العقد االجتماعي غري املدون".

ثم شهدت الكويت يف بدايات العقد الثالث من القرن العرشين، بعد وفاة الشيخ سالم املبارك يف عام 1921، أوىل املحاوالت الفعلية 

لـ "مأسسة" هذه الطبيعة التقليدية يف الحكم التي كانت تقوم عىل أساس مبدأ الشورى غري املقّنن، وذلك من خالل تأسيس مجلس الشورى 

يف عام 1921 واملجلس البلدي عام 1932، وتلتهما بعد ذلك تجارب املجلس الترشيعي األول واملجلس الترشيعي الثاين يف 1938 - 1939.

ومّثلت هذه التجارب الديمقراطية يف هذه املراحل املبكرة من تاريخ الكويت السياسية اللبنة األساسية التي بني عليها دستور عام 

1962 بعد استقالل الدولة. وجاءت هذه التجارب السياسية نتيجة جهد شارك فيه الكويتيون يف تلك املرحلة، وقد كان للتجار بما لهم 

من ثقل ونفوذ اجتماعي واقتصادي الدور األبرز والتأثري األكرب يف ظهور هذه املجالس الشعبية، ويف تقنني صورة املشاركة السياسية يف 

الحكم، بحيث تعّد فئة التجار أبرز الفئات التي مارست دورًا سياسًيا فاعاًل يف الدولة إىل جوار األرسة الحاكمة؛ فقد قاموا بأدوار محورية 

عدة ساهمت يف وضع الكويت عىل طريق الحداثة والتطور، عرب مشاركتهم وانغماسهم املستمر يف عمليات اإلصالح يف الدولة كافة، 

مستندين إىل عالقاتهم الطيبة مع األرسة الحاكمة، ومتالقني معها دوًما يف نقطة املصلحة املشرتكة.

وقد كان للتجار دوٌر مؤّثر يف الحياة السياسية يف الكويت وال يزال كذلك. ويرجع هذا التأثري يف جذوره إىل الفرتة التي سبقت ظهور 

النفط، بحيث مّثل التجار املورد الرئيس لالقتصاد املحيل من خالل ما يدفعونه من رضائب ورسوم، ساهمت يف تلبية احتياجات البالد 

من السلع والخدمات األساسية، األمر الذي ساعد يف زيادة نفوذهم وتأثريهم يف عملية صنع القرار السيايس خالل تلك الفرتة.

جميع  يف  املجتمع  يف  ومؤّثًرا  فاعاًل  وعنرًصا  رئيسا  العًبا  نشأتها  منذ  الكويت  يف  التجار  طبقة  كانت  فقد  معروف  هو  وكما 

املستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية. وساهم التجار يف تطوير شكل العالقة بني الحاكم واملحكومني فيها وطبيعتها، 

املشاركة  فرص  توسيع  أمام  الفرصة  أتاحت  التي  النيابية  املجالس  تأسيس  يف  واملؤّثرة  الفعلية  مساهمتهم  خالل  من  وذلك 

الشعبية يف الحكم.

تجار الكويت: املكانة االقتصادية والدور االجتامعي

يصف الرحالة اإلنكليزي جيمس بكنغهام أهل الكويت بأّنهم أكرث أهل الخليج حًبا للحرية واإلقدام، وأّن أغلب أهلها من التجار 

املشتغلني بالتجارة الداخلية والخارجية الذين يمارسون جميع أنواع التجارة السائدة يف الخليج دون استثناء)6).

ولتجار الكويت مكانة بارزة بني تجار املنطقة منذ قرون أربعة، حني كانت الكويت محطة تجارية كربى بني الهند وأجزاء متعددة 

من أفريقيا وأوروبا وآسيا، ومّثلت املحطة الرئيسة بني الخليج العريب وهذه املناطق، منافسًة املدينة ذات اإلرث التجاري الكبري، البرصة.

6 أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث )1750 - 1965( )الكويت: ذات السالسل، 1984(، ص 199.
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ولم تكتف الكويت بالقيام بدور الوسيط التجاري أو محطة املرور فقط، بل برع تّجارها يف القيام بالدور الرئيس يف التجارة الخارجية 

لدول هذه املنطقة أو كياناتها، معتمدين عىل أسطوٍل تجاري يقارب 700 سفينة و15 ألف رجل، فربعوا يف هذه املهنة، وأضحوا أصحاب 

الريادة بني شعوب املنطقة يف هذا املضمار بعد أن خربوا بياضه وعرفوا سواده.

نّوع الكويتيون نشاطهم التجاري ما بني التصدير واالسترياد؛ فنجدهم مصدر الخيل العريب الرئيس للهند، واشتهر من تجارهم 

التاجر يوسف البدر أواخر القرن التاسع عرش)7)، حيث كانت الخيول تنقل يف السفن الرشاعية إىل بومباي، كما كانت تنقل أيًضا إىل 

مدينَتي البرصة واملحمرة ومنهما إىل مناطق كثرية يف العالم.

وبرع الكويتيون أيًضا يف الغوص بحًثا عن اللؤلؤ ومن ثم تصديره، وجنوا من وراء ذلك أرباًحا طائلة لم يقطعها سوى بداية استزراع 

اللؤلؤ يف اليابان منذ عام 1920. وبرز من تجار اللؤلؤ الشيخ أحمد بن رزق)8).

ويف استرياد البضائع املختلفة، برز من تجار الكويت التاجر يوسف الصقر وسليمان بن عبد الجليل وغريهما من الذين كّونوا ثروات 

طائلة عرب جلب البضائع املتنوعة من الهند واليمن وزنجبار)9).

وقد كان - وال يزال - للتجار دور محوري كبري ومؤّثر للغاية يف الكويت بدأت تباشريه يف الفرتة التي سبقت تفّجر النفط يف أرايض 

البالد ومياهها، بحيث مّثلوا املورد الرئيس القتصاد الكويت عرب ما يدفعونه من رضائب ورسوم ساهمت يف تلبية احتياجات البالد من 

السلع األساسية والخدمات الرئيسة، وعرب ما ينهضون به من مسؤوليات تجاه أبناء الكويت، األمر الذي عضد قّوتهم وأعطاهم ثقاًل 

سياسًيا ساهم يف تحقيق جّل أهدافهم يف فرتات متعاقبة.

وقد أظهر تجار الكويت حًسا وطنًيا تجاه بلدهم أكرث من مرة؛ وذلك عندما هّبوا لنجدة أبنائه حني حّلت بهم نكبات عدة، نذكر منها: 

وباء الطاعون، والهيلك )املجاعة(، والطبعة )غرق السفن(، والرجيبة )املطر الغزير والريح القوية(، فأطعموا الجائع، وأسكنوا املرشد، 

وأعطوا املحتاج حتى زالت الغّمة، وبعد ذلك تنازلوا عن أموالهم التي قّدموها للمواطنني املعرسين ديوًنا عقب األزمة التي حّلت بمنظومة 

املالحة يف الكويت جراء الحرب العاملية األوىل، إىل غري ذلك من املواقف)10).

واألحمدية   ،1911 املباركية  مدرسة  مثل:  املدارس،  افتتاحهم  خالل  من  وتعليمهم  البالد  أهل  تثقيف  يف  كبري  بدور  التجار  وقام 

املئة  1 يف  بـ  املقدرة  املعرفة  بدفع رضيبة  أنفسهم  إلزامهم  ثم  الكويت وتربّعهم إلنشائها،  افتتاح مدارس يف  تبّنيهم فكرة  1921، وعرب 

لإلنفاق عىل هذه املدارس، ثم تبّنيهم الحًقا جهد إنشاء الصحف واملكتبات.

وهكذا أصبحت طبقة التجار منغرسة يف البنى االجتماعية واالقتصادية املحيطة بها داخل املجتمع الكويتي ألجيال متعاقبة)11).

7 The Queenslander (October 1883), pp. 39 - 40.

8 يوسف بن عيىس القناعي، صفحات من تاريخ الكويت )الكويت: ذات السالسل، 1988(، ص 16. 

9 املرجع نفسه.  

10 املرجع نفسه، ص 64. 

11 خلدون حسن النقيب، املجتمع والدولة يف الخليج والجزيرة العربية من منظور مختلف، ط 3 )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2008(، ص 29.
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تجار الكويت: الدور السيايس

كان من الطبيعي أن يؤّثر االحتكاك املبارش بني تجار الكويت والشعوب التي كانوا يسافرون إليها يف تشكيل فكرهم، وتوسيع 

مداركهم يف مجال املشاركة يف الحكم والديمقراطية؛ إذ تعددت أسفارهم وتنوعت تعامالتهم مع الكيانات السياسية املجاورة، سواء من 

داخل إقليم الخليج العريب )العراق، والبحرين( أو من خارجه )الهند(، األمر الذي أوصلهم إىل قناعة بأّن إدارة الدولة تحتاج إىل الرأي 

الجماعي، ال األوحد الذي يمّثله الحاكم، فشّكلوا طبقة واعية قادرة عىل تفعيل العمل الشعبي، وتنوير الجماهري بحّقها يف املشاركة يف 

اتخاذ القرار السيايس وتنفيذه)12)، مما أنتج عدة تجارب انعكست ثمارها عىل املجتمع، فأثمرت يف النهاية إعالن الدستور عام 1962، 

وتأسيس مجلس األمة عام 1963 اللذْين ال يزال أثرهما ووجودهما إىل اآلن.

ولم يكن الدافع وراء إرصار التجار وكفاحهم املستمر لنقل هذه التجارب وتأسيس هذه املجالس دافًعا ذاتًيا لتحقيق منفعة شخصية، 

بل كان دافًعا وطنيا مبعثه حب الوطن وابتغاء مصلحته ومصلحة أبنائه، معتمدين يف هذا كّله عىل عالقتهم الطيبة واملتأصلة باألرسة 

الحاكمة ونزعتها الوطنية وحرصها أيًضا عىل الوطن وأبنائه، واعتمادها الدائم عىل أسلوب الشورى، وأخذ الرأي واحرتامه والعمل به، 

إن كان مالئًما يف مواقف عدة شهدتها العقود الطويلة السابقة.

وقد تبّنى مفهوم الفكر التحرري آنذاك أبناء التجار الكبار الذين صحبوا آباءهم يف رحالتهم التجارية إىل الخارج، أو سافروا فرادى 

لتلّقي العلم خارج الكويت؛ فاكتسبوا لغًة وثقافة جديدتني ساهمتا يف تشكيلهم وقتئذ ما يشبه حركة املعارضة، مستندين إىل ما يقّدمه 

آباؤهم من دعم مادي كبري لخزينة الدولة، وخدمات جليلة من شأنها تيسري األمور الحياتية واملعيشية لسكان البالد، مما جّنبهم الصدام 

بشكل أو بآخر مع األرسة الحاكمة، وفرض استقرارًا واضًحا يف أشد اللحظات وأقىس األوضاع التي عصفت بالكويت.

أخذوا  الوقت  وبمرور  والتكوين.  النشأة  حديثة  دولة  يف  ديمقراطي  حكم  لنظام  وأسسوا  الشورى،  مبدأ  الكويتيون  رّسخ  وهكذا 

يطورون نهج استخدام الديمقراطية، مستفيدين مما اكتسبوه من تجارب وحّصلوه من معارف عرب التجار وطالب العلم، لكن الدور 

األكرب واألكرث فاعلية كان للتجار الذين سافروا وعايشوا واختلطوا وخربوا ونقلوا ما رأوه نافًعا وصالًحا ومالئًما لطبيعة الكويت وأهلها 

من تجارب ديمقراطية كانت موجودة يف الدول املجاورة. ولم تكن مهمتهم يف عملية النقل هذه بالسهلة؛ بحيث مروا بمراحل عدة من 

الشد والجذب مع السلطة الحاكمة يف البالد.

وبمرور الوقت تعاظم دور التجار يف املجتمع الكويتي، وأصبحوا وسيًطا فاعاًل بني جميع فئاته، وبرز دورهم املساند للشيوخ يف إدارة 

البالد وفًقا للمبادئ املتعارف عليها)13).

وقد تمخض جهد التجار عن التوصل إىل عدة تجارب نيابية )مجالس( خالل عقدين من الزمن تقريًبا )1921 - 1939( وهي الفرتة 

املحددة لهذه الدراسة - بدًءا من عام 1921 )مجلس الشورى( مرورًا بعام 1932 )املجلس البلدي(، و1938 - 1939 )املجلسان الترشيعي 

األول والثاين(، ال يمكن وصفها قطًعا بالناجحة أو الفاشلة، إذ تأرجحت بني هذا وذاك، تبًعا لعوامل ومقاييس عدة صّعبت الحكم عليها.

12 عبد املحسن يوسف جمال، املعارضة السياسية يف الكويت )الكويت: دار قرطاس، 2004(، ص 52.

13 صامويل هنتنجتون، املوجة الثالثة التحول الديمقراطي يف أواخر القرن العرشين، ترجمة عبد الوهاب علوب )الكويت: دار سعاد الصباح، 1993(، ص 86، 90.
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العالقة بني تجار الكويت وحكامها

كانت ترصفات التجار املشبعة بروح املسؤولية تجاه الوطن وأبنائه محل تقدير األرسة الحاكمة يف الكويت، األمر الذي انعكس عىل 

العالقات بني الطرفني، وإن شابها بعض التوتر جراء تضارب املصالح بينهما؛ فكم مرة وقف التجار داعمني ومعضدين حكم أرسة آل الصباح 

يف الكويت وقت األزمات، وكم مرة أيًضا استجاب شيوخ الكويت ملطالب التجار إرضاء لهم وتقديرًا ملكانتهم ودورهم يف خدمة البالد.

ونظرًا للمكانة االجتماعية الكربى والنفوذ السيايس الكبري للتجار املتمثل بالوصول إىل ما يشبه الرشاكة يف الحكم وإدارة شؤون 

البالد، وصل األمر بالبعض إىل توصيف هذه العالقة املميزة بينهم وبني الشيوخ بالحكم املشرتك)14).

وقد مّثلت طبقة التجار الداعم الرئيس لشيوخ الكويت ومؤسساتها السياسية والتقليدية البسيطة)15)، فحرص الحكام عىل ترسيخ 

عالقتهم بالتجار من أجل تيسري شؤون الدولة وتسهيل حكمها، وبالقدر ذاته حرص التجار أيًضا عىل الحفاظ عىل عالقتهم الطيبة بالحكام، 

ليؤّمنوا ألنفسهم وضًعا اجتماعًيا واقتصادًيا يضمنون معه االستقرار والحفاظ عىل املكانة الرفيعة التي تمّكنهم من املشاركة يف الحكم)16).

ويرجع كثريون تطور املجتمع الكويتي وتقّدمه إىل عالقة املشاركة بني حكام الكويت وتجارها الذين كان جّل مطالبهم يصب يف 

الحفاظ عىل املصالح العامة للمجتمع الكويتي، مما أوجد نوًعا من التحالف أطلق عليه اسم تحالف التجار مع الحكام)17).

وقد تسبب رحيل آل الجالهمة وآل خليفة يف جعل حكام الكويت أكرث حاجة إىل التجار، عىل الرغم مّما منحه هذا الرحيل لهم 

من حرية يف إدارة شؤون البالد)18).

وظلت عالقة الطرفني )الشيوخ – التجار( تدور يف فليَك الشد والجذب ويف إطار القرب والبعد تبًعا لعوامل عدة، من أهمها: األوضاع 

الداخلية للبالد، واستقرارها، وأحوال السكان املعيشية، وعالقات الكويت الخارجية بالكيانات املجاورة، ونشاط التجارة وكسادها، حتى 

النفط هو املورد  التجارة مورًدا وحيًدا القتصادها، ويصبح  الكويت من مرحلة إىل مرحلة مغايرة تماًما، ال تعتمد عىل  لينقل  النفط  جاء 

األوحد ذو العوائد الوفرية التي أثمرت مشاريع ضخمة ونهضة كبرية يف مختلف املجاالت، أفرزت تركيبة سكانية مغايرة جّراء هجرة كثري 

من األيادي العاملة األجنبية للبالد، مما استدعى موقًفا موحًدا ألهل البالد األصليني، بحيث قّدموا املواطنة عىل املنافسة والعصبية، 

حفاًظا عىل مقدرات الوطن ومكتسباته التي ُحميت بفضل الدستور ومجلس األمة الباقيني إىل يومنا هذا.

ويمكننا استعراض عالقة حكام الكويت وتجارها خالل الفرتة التي سبقت الفرتة التي تتناولها الدراسة عىل النحو التايل:

 1. منذ اختيار الحاكم األول الشيخ صباح األول

حتى توّل الشيخ مبارك الصباح الحكم )1752 - 1896(

يمكن القول إّن النخب التي قادت عملية تثبيت دعائم الحكم يف الكويت عقب اختيار الشيخ صباح األول بن جابر مبارشة بجانب 

آل الصباح تمّثلت بالتجار الذين استطاعوا إحداث توازن داخل املجتمع الكويتي عرب مراحل عدة، يف الوقت الذي حرص فيه شيوخ 

الكويت األوائل عىل املحافظة عىل الوضع االقتصادي القوي القائم يف األساس عىل التجارة التي كانت تمّثل الركن األعظم وقتئذ.

14 غانم النجار، مدخل للتطور السيايس يف الكويت )الكويت: دار قرطاس، 2000(، ص 6.

15 الهاجري، ص 55 - 56.

16 سيف مرزوق الشمالن، تاريخ الكويت )الكويت: ذات السالسل، 1986(، ص 105.

17 الهاجري، ص 56.

18 املرجع نفسه، ص 58.
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دراســات التجار والحراك الدميقراطي يف الكويت )1939-1921(

ال  أّنه  عنه  فعرف  التجار،  مع  وصالبة  متانًة  العالقات  زادت  للكويت  الثاين  الحاكم  صباح  بن  األول  الله  عبد  الشيخ  عهد  ويف 

يبّت يف أمٍر قبل مشاورة جماعته، وال يخالفهم يف ما يرون أّنه صواب، وكان يستشري دائًما أهل الخربة من الكويتيني ويعّدل قراراته 

عقب استشارتهم.

وإكراًما لتجار الكويت ألغى الحاكم الثالث الشيخ جابر بن عبد الله رضيبة عىل تجار املحاّل مرجًعا ذلك إىل رضورة منحهم حقوقهم)19).

ويف أول صداٍم بني تجار الكويت وحكامها، أعلن التجار رفضهم الرسوم الجمركية التي فرضها حاكم الكويت الرابع الشيخ صباح 

بن جابر عىل البضائع الواردة من الخارج، وطالبوه بإلغائها، مستندين إىل قّوتهم وتأثريهم الكبري يف مجريات األمور يف البالد)20).

واستمرت األمور عىل املنوال نفسه يف عهد الحاكمني الخامس والسادس الشيخ عبد الله الثاين والشيخ محمد األول، حيث ظل 

التجار متمتعني بمكانة كربى ومحافظني عىل امتيازاتهم املتوارثة.

2. فرتة حكم الشيخ مبارك الصباح وجابر املبارك وسامل املبارك )1896 - 1921(

تمتع التجار يف الفرتة التي واكبت تأسيس الدولة والفرتة التي أعقبتها حتى وصول الشيخ مبارك الصباح إىل الحكم عام 1896 

باملمارسة  لَنُقل يف املشاركة يف حكمها، عرب ما يمكن تسميته  أو  البالد،  بنفوذ قوي ومنزلة رفيعة، وكان لهم دور كبري ومؤثر يف حكم 

السياسية املدعومة تجارًيا التي تحصنت واحتمت يف ظل نظام حاكم توىل عبء حمايتها ورعاية مصالحها)21).

والحكم  الشورى  أسلوب  اعتادوا  الذين  التجار  مع  صدام  بوادر  أحدثت  الحكم  إىل  مبارك  الشيخ  بها  وصل  التي  الطريقة  لكن 

املشرتك طوال قرن ونصف تقريًبا، وهو ما تمّثل باملعارضة التي وجهها له يوسف اإلبراهيم التي وصلت إىل محاوالت عزله وإطاحته من 

سدة الحكم، وإن كان البعض عزا هذا إىل عالقات النسب واملصاهرة التي جمعت يوسف باألخوين محمد وجراح)22).

لكن بعد أن استقرت له األمور يف حكم البالد، وفهًما منه لقيمة التجار وإدراًكا للدور الكبري املؤّثر الذي يقومون به يف اقتصاد 

الكويت، ترك لهم الشيخ مبارك الحرية كاملة يف ممارسة أنشطتهم لينطلق نحو الحكم املطلق للبالد)23).

وكثريًا ما كان الشيخ مبارك يتوسط إلنهاء الخالفات وحل املشكالت التي كانت تنشب بني التجار بني الحني واآلخر، حرًصا منه 

عىل استقرار األمور يف البالد، واستمرار الدعم الذي كانوا يقدمونه له وللكويت يف شتى املجاالت)24). وربما يكون احتياج مبارك إىل 

األموال بعد اكتشافه خلّو خزينة البالد عند سيطرته عىل الحكم فيها)25)، قد دفعه لهذا التوجه.

ومع مرور الوقت واستتباب األمور للشيخ مبارك، وانفراده بالسلطة والقرار، ودخوله معركَتي "الرصيف" و"هدية"، ثم لجوئه الحًقا 

جراء  مسبوق  غري  صدام  حدث  عامة،  بصورة  الكويت  يف  وبالتجارة  بهم  املحدق  الخطر  استشعروا  الذين  التجار  عىل  الرضائب  لزيادة 

سخطهم وغضبهم، األمر الذي دفع بعضهم ملغادرة الكويت والهجرة إىل البحرين. لكن التاريخ يذكر للشيخ مبارك يف هذا املوقف أّنه 

19 الهاجري، ص 59.

20 جمال زكريا قاسم، نشأة الجمارك الكويتية ودورها يف تدعيم سيادة الكويت عىل منافذها )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية 2000(، ص 17.

21 خلدون حسن النقيب، رصاع القبيلة والديمقراطية: حالة الكويت )بريوت: دار الساقي، 1996(، ص 56. 

22 ج. ج. لوريمر، الكويت يف دليل الخليج، جمع وتنسيق وتعليق خالد سعود الزيد )الكويت: الربيعان للنرش والتوزيع، 1981(، ص 143.

23 نجاة الجاسم، ص 23.

24 الهاجري، ص 61.

البحوث  مركز  )الكويت:  الغنيم  يوسف  الله  عبد  مراجعة  أيوب،  عيسوي  السيد  ترجمة  )1896 - 1915م(،  الحديثة  الكويت  مؤسس  الكبري  مبارك  سلوت،  ج.  25 ب. 

والدراسات الكويتية، 2008(، ص 107. 
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سافر إليهم داعًيا إياهم للعودة إىل الكويت، وواعًدا بتلبية مطالبهم كافة)26)، مما يؤكد إدراكه أّن التجارة والتجار ركيزتان أساسيتان من 

ركائز دعم حكمه واستقراره شخصًيا)27).

ومع انتهاء عهد الشيخ مبارك عام 1915 وتويل ابنه الشيخ جابر تحسنت العالقة مع التجار تحسًنا طفيًفا. ويرجع ذلك إىل قرص فرتة 

حكمه التي قاربت السنتني، وإىل نزوعه هو اآلخر إىل االنفراد بالحكم والقرار وتجاهله يف كثري من األحيان مبدأي الشورى والحكم 

املشرتك، مثلما كانت األمور يف عهد والده الشيخ مبارك)28).

وكان الشيخ سالم خلًفا لجابر عام 1917. واستمر الخالف قائًما مع التجار عىل الرغم من محاوالته إرضاَءهم قناعًة منه بقوتهم 

التجار وعدم رضاهم عن دخول الكويت يف معارك انتهت بهزيمتها  الفاعلة يف املجتمع)29). لكن تضارب املصالح والتوجهات ورفض 

فيهما  الكويت  إقحام  مسؤولية  حّملوه  الذي  سالم  الشيخ  عهد  يف  و"الجهراء"  "حمض"  كمعركتي  والعتاد،  واملال  الرجال  وخسارتها 

الستئثاره وانفراده بالقرار، وعدم رغبته يف السري عىل مبدأي الشورى واملشاركة اللذين كان من املمكن أن يجنبا الكويت ويالت هَذين 

املعركتني وخسائرهما الكبرية)30).

بيد أّن إدراك الشيخ سالم واقتناعه املستمر بالقيمة الكبرية للتجار والقوة الكربى التي يتمتعون بها يف املجتمع، جعاله يحرص 

الحًقا عىل إرضائهم ودعمه تجارتهم الخارجية يف أثناء الحرب العاملية األوىل، عىل الرغم من تعارض ذلك مع املصالح الربيطانية التي 

طالبت بوضع نقاط رقابة عىل املناطق الحدودية، للقضاء عىل عمليات التهريب. لكّنه، بعد استشارة التجار، رفض هذه املطالب، مما جعله 

يصطدم بالربيطانيني من أجل إرضاء التجار الذين طالبوه الحًقا بأخذ تعويضات من الربيطانيني عقب الخسائر الكبرية التي تعرضوا لها 

جراء الحصار االقتصادي. وهو ما تّم بالفعل)31).

التجار والتجارب الدميقراطية يف الكويت خالل الفرتة )1921 - 1939(

العودة  استهدفت  التجار،  من  حثيثة  تحركات  الجابر  أحمد  الشيخ  وتولية  املبارك  سالم  الشيخ  وفاة  أعقبت  التي  الفرتة  شهدت 

للمشاركة يف الحكم، مثلما كانت عليه الحال يف الفرتة التي حكم فيها مبارك وجابر وسالم الكويت)32).

وقد أعلن التجار يف هذه األثناء موقفهم رصاحًة تجاه سياسة الحاكم الذي سيتوىل مقاليد الحكم يف البالد، بحيث أكدوا رفضهم 

التام أّي محاولة تستهدف الحكم املطلق املنفرد، وأكدوا رضورة العودة للشورى، وأبدوا رغبة علنية يف أن يكون لهم دور يف الحكم، وأن 

يؤخذ برأيهم يف جميع األمور املتعلقة بالدولة.

وشهدت هذه الفرتة تطورات إقليمية يف غاية الخطورة، تمّثلت ببداية الخالفات الحدودية بني الكويت والعراق ونجد، وما انتهت 

وابن  الكويت  بني  االقتصادي  الخالف  قام  كما   ،1922 العقري  مؤتمر  بها  خرج  التي  النتائج  جراء  بالكويت  لحقا  وغب  جور  من  إليه 

26 النجار، ص 11.

27 الهاجري، ص 62.

28 املرجع نفسه، ص 65.

29 ضاهر مسعود، املرشق العريب املعارص من البداوة إىل الدولة الحديثة )بريوت: معهد اإلنماء العريب، 1986(، ص 51.

30 الهاجري، ص 66.

31 املرجع نفسه، ص 67.

32 رضا هالل، الرصاع عىل الكويت مسألة األمن والرثوة )بريوت: دار الجيل، 1991(، ص 50.
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سعود بدور كبري يف تقويض قدرات الكويت االقتصادية؛ إذ انعكست مشاكل املسابلة وقضايا الجمارك بني الطرفني عىل الوضع الداخيل 

للكويت التي كانت تحيا يف هذا الوقت عىل التجارة، بعد أن أّثرت تجارب استزراع اللؤلؤ االصطناعي فيها، علًما أّن النفط لم يظهر بعد 

يف هذه األثناء.

التجارية مع ابن سعود الذي طالب بوجود وكيل تجاري له يف  أثناء اشتداد األزمة  للتجار جلًيا يف  القوي  التأثري السيايس  وظهر 

الكويت، وعودة التجارة املشرتكة، مقابل االستحواذ عىل جميع عوائد جمارك السلع املصدرة برًا للسعودية، بحيث وقف تجار الكويت 

لهذه املطالب باملرصاد)33).

وقد أثمر جهد هؤالء التجار نتائج جيدة، تمّثلت بعدة مجالس نيابية شاب طريقة تشكيلها، وأسلوب أدائها، وما تمّخض عنها 

من قرارات، مالحظات كثرية، كان لهم يٌد فيها يف بعض األحيان، ويف أحيان أخرى دفعوا لها دفًعا، فلم يستطيعوا مواجهتها، ومن ثم 

تقويمها، يمكننا عرضها عىل النحو التايل:

1. مجلس الشورى )1921(

عدة  ملحاوالٍت  األول  التجسيد  يعّد  فهو  الكويت،  يف  الديمقراطي  املسار  تاريخ  يف  وفارقة  بارزة  عالمة  املجلس  هذا  إنشاء  ُيعّد 

استهدفت تأسيس كيان نيايب استشاري داخل البالد؛ إذ منذ نشأة الكويت حتى هذا التاريخ، لم يسبق ألي هيئة أو مجلس شورى أن 

أنشئ، وكان يكتفى فقط باالجتماعات الدورية للتباحث والتشاور يف أّي مستجدات تخص شؤون السكان والبالد، وتستدعي اتخاذ 

قرارات أو إجراءات، وذلك حتى وصول الشيخ مبارك الصباح )1896 - 1915( إىل سدة الحكم، ومن بعده توىّل ولداه جابر)1915 - 1917( 

وسالم )1917 - 1921(؛ بحيث قّلت، إن لم تكن انعدمت، مجالس الشورى هذه، وكان الثالثة يأخذون القرار منفردين، مما أحدث فجوة 

كبرية بينهم وبني وجهاء البلد، زاد من حجمها تورط الكويت يف نزاعات مسلحة مع بعض القوى املجاورة عىل رأسها "معركة الجهراء" 

مع آل سعود التي خرست فيها الكويت الكثري من رجالها وعتادها ومالها، فاتخذها الناس مربرًا لطلبهم املشاركة يف الحكم عن طريق 

الشورى عقب وفاة الشيخ سالم)34)، بحيث اجتمع وجهاء البلد وتجاره يف شباط/ فرباير 1921، وأبلغوا آل الصباح أّنه يجب أن يكون لهم 

دور يف اختيار الحاكم، منًعا لحدوث أي خالف بني ذرية الشيخ مبارك مستقباًل عىل اإلمارة، وأّنهم ال يرتضون بوجود حاكم ال يقبل 

بوجود مجلس استشاري)35).

التجار: محمد عبد املحسن الشمالن، ومبارك محمد بورسيل،  البدر، بحضور  الكبري نارص  التاجر  وانعقد هذا االجتماع يف منزل 

وجاسم محمد بوقماز، وغريهم من كبار تجار الكويت آنذاك)36).

التي  اإلسالمي  الحكم  قواعد  عىل  واالعتماد  والقبلية،  الفردية  من  التخلص  الخطوة  هذه  من  الكويتيون  استهدف  وقد 

تنادي بالشورى)37).

33 نجاة الجاسم، ص 23.

34 مايض الخميس، كويت 1938 رشارة الديمقراطية )الكويت: دار الحدث للصحافة والخدمات، 2006(، ص 43.

35 هارولد ديكسون، الكويت وجاراتها، ج1 )الكويت: صحارى للطباعة والنرش، 1990(، ص 263.

36 الهاجري، ص 68.

37 قدري قلعجي، النظام السيايس واالقتصادي يف دولة الكويت )بريوت: دار الكاتب العريب، 1975(، ص 33.
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وانحرصت دائرة االختيار يف الشيخ أحمد الجابر )االبن األكرب للشيخ جابر املبارك الحاكم الثامن للكويت(، والشيخ عبد الله السالم 

الصباح )االبن األكرب للشيخ سالم املبارك الحاكم التاسع واألسبق(، والشيخ حمد املبارك )من أبناء الشيخ مبارك(. وتمخض اجتماع 

التجار والوجهاء عن وضع وثيقة تاريخية تعّد األوىل من نوعها يف تاريخ الكويت الحديث واملعارص، سميت امليثاق)38)، طالب التجار فيها 

برضورة املشاركة يف إدارة شؤون البالد، واختاروا مجموعة من األشخاص عىل رأسهم الشيخ يوسف بن عيىس القناعي ملقابلة الحاكم 

ومطالبته بإقامة مجلس للشورى يتوىل األمري رئاسته)39).

وفور االتفاق عىل اختياره وافق الشيخ أحمد الجابر عىل عريضة تقّدم بها عدد من التجار، هم: محمد بن شمالن، ومبارك محمد 

بورسيل، وجاسم بن محمد بن أحمد، وسالم بن عيل بوقماز، ونارص بن إبراهيم، وعبد الرحمن بن حسني العسعويس، وصالح بن أحمد 

النهام، وعبد الله بن زايد. ورد محتواها عىل النحو التايل:

بسم الله نحن الواضعون أسماءنا بهذه الوثيقة، قد اتفقنا واتخذنا عىل عهد الله وميثاقه بإجراء هذه البنود اآلتية:

أواًل: إصالح بيت الصباح، يك ال يجري بينهم خالف يف تعيني الحاكم.

ثانًيا: املرشحون لهذا األمر هم: الشيخ أحمد الجابر، الشيخ حمد املبارك، والشيخ عبد الله السالم.

ثالًثا: إذا اتفق رأي الجماعة عىل تعيني شخص من الثالثة، يرفع األمر إىل الحكومة للتصديق عليه.

رابًعا: املعني املذكور يكون بصفته رئيس مجلس الشورى)40).

خامًسا: ينتخب من آل صباح واألهايل عدد معلوم إلدارة شئون البالد، عىل أساس العدل واإلنصاف)41).

وعماًل باملادة الخامسة من امليثاق، تم تشكيل أول مجلس استشاري يف تاريخ الكويت يف آب/ أغسطس 1921، سمي بمجلس 

الشورى، ضم اثني عرش عضًوا؛ بحيث قسمت الكويت إىل دائرتني انتخابيتني، هما قبلة ورشق. ومّثل كل دائرة 6 أعضاء، رشيطة أن 

يكونوا من وجهاء البلد والتجار)42).

وجاء االثنا عرش عضًوا عىل النحو التايل:

حمد عبد الله الصقر، أحمد الفهد الخالد، يوسف عيىس القناعي، عبد الرحمن خلف النقيب، مشعان الخضري الخالد، أحمد صالح الحمييض، 

مرزوق الداوود البدر، شمالن عيل السيف الرومي، هالل فجحان املطريي، إبراهيم املضف، خليفة شاهني الغانم، عبد العزيز أحمد الرشيد)43).

ومن املهم اإلشارة إىل أّن جميع األسماء السابقة من طبقة التجار ذات النفوذ االجتماعي الكبري والقوة االقتصادية الهائلة والخلفية 

السياسية الجيدة)44)، باستثناء اسم واحد فقط هو األديب واملؤرخ عبد العزيز الرشيد، ما يؤكد الدور الكبري الذي قام به التجار يف مرحلة 

بدايات الحراك النيايب يف الكويت.

38 عادل السعدون، موسوعة األوائل الكويتية، ج1 )الكويت: عادل السعدون، 2009(، ص 170.

39 Peter Mansfield, Kuwait: Vanguard of the Gulf (London: Hutchinson, 1990), p. 33.

40 النجار، ص 25.

41 الشمالن، ص 197.

42 Ralph Hewins, A Golden Dream: The Miracle of Kuwait (London: W. H. Allen, 1963), p.  209.

43 Jacqueline Ismael, Kuwait: Social Change in Historical Perspective (New York: Syracuse University Press, 1982), p.  71.

44 يوسف، ص 95.
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وقد خال تشكيل املجلس من أّي فرد من أرسة آل الصباح، واختري العضو حمد عبد الله الصقر رئيًسا، ويف ذلك مخالفة للمادتني 

الرابعة والخامسة من امليثاق الذي أنشئ املجلس عىل أساسه)45)، لكن الشيخ أحمد ربما يكون تعّمد هذا تقديرًا لتجار الكويت ووجهائها، 

وتكريًما لهم، ومحاولة منه ملنحهم مساحة أكرب من الحرية عند اختيار رئيس املجلس.

وتّم بالفعل التصديق عىل اختيار الشيخ أحمد الجابر الذي أقسم يمني اإلخالص يف العمل، ودّون للشعب ميثاًقا خطًيا نصَّ فيه 

عىل ما ييل:

بسم الله

هذا ما اتفق عليه حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر وجماعته:

أواًل: أن تكون جميع األحكام بني الرعية يف املعامالت والجنايات عىل حكم الرشع الرشيف.

ثانًيا: إذا ادعى املحكوم عليه أّن الحكم مخالف للرشع، تكتب قضية املدعي واملدعى عليه وحكم القايض فيها، وترفع 

لعلماء اإلسالم، فما اتفقوا عليه فهو الحكم املتبع.

ثالًثا: إذا ريض الخصمان عىل أي شخص أن يصلح بينهما، فالصلح خري ألنه يف املسائل املقررة رشعا.

رابًعا: املشاورة يف األمور الداخلية والخارجية التي لها عالقة بالبلد من جلب مصلحة أو دفع مفسدة أو حسن نظام.

خامًسا: كل من عنده رأي فيه صالح ديني ودنيوي للوطن وأهله يعرضه عىل الحاكم ويشاور فيه جماعته، فإن رأوه 

حسنا ينفذ)46).

لم يرفض الشيخ أحمد الجابر الفكرة، ووعد بتنفيذها إعمااًل ملبدأ الشورى يف الحكم الذي يقيض بأخذ رأي التجار والوجهاء قبل 

القضاء يف أّي أمر يخص البالد والرعية سواء أكان كبريًا أم صغريًا.

الكويت  وأعيان  الصباح  آل  من  طائفة  تنتخب  أن  عىل  واتفق  القضاء.  إصالح  يف  الفور  عىل  بالبدء  تشكيله  فور  املجلس  واهتم 

إلصالح البالد، وإدارة شؤونها، ومراقبة األحكام الرشعية التي يصدرها القضاء)47).

ويعزو البعض تشكيل هذا املجلس إىل تأثري التيار القومي العريب الذي امتد إىل دول الخليج والجزيرة العربية، والذي قامت عىل 

إثره حركات إصالحية جنينية، كمجلس الشورى هذا)48).

وكان عمر هذا املجلس قصريًا جًدا، حتى إّنه ما كاد يحكم حتى أزهقت روحه، وألحد قربه، عىل حد تعبري أحد مؤرخي الكويت املرموقني)49).

واستمر املجلس يف عمله طوال شهرين، تباحث خاللهما يف كثري من القضايا املهمة والحيوية للدولة، عىل رأسها القضاء، لكن 

شاب أداءه الكثري من أوجه القصور التي تمثلت بكرثة الخالفات بني أعضائه وبني أفراد األرسة الحاكمة، والخالفات بني األعضاء 

45 فيحان محمد العتيبي، تطور الحياة النيابية يف الكويت 1921 - 1990 )الكويت: ذات السالسل، 2010(، ص 21.

الكويت،  جامعة   ،)2000 مارس  )آذار/   24 السنة  األول،  العدد  ملحــق  الحقوق،  مجلة   ،"1962 - 1921 الكويتية  الدستورية  الوثائق  "مجموعة  الطبطبايئ،  46 عادل 

ص 13. 

47 حسني خلف الشيخ خزعل، تاريخ الكويت السيايس، ج5 )بريوت: دار الهالل، د.ت.(، ص 111.

48 النقيب، املجتمع والدولة يف الخليج والجزيرة العربية من منظور مختلف، ص 15 - 16.

49 عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت )بريوت: دار مكتبة الحياة، 1971(، ص 235.
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وانعدمت  صدقيتها،  قراراته  وأفقد  قّوته،  أفقده  مما  الجلسات،  حضور  عن  الغياب  وكرثة  األغلبية،  قاعدة  احرتامهم  وعدم  أنفسهم، 

الجدوى منه، فحّل تلقائًيا بمباركة الشيخ أحمد الجابر الذي انتقد انشغال أعضاء املجلس بتجارتهم وأعمالهم الخاصة.

ويشري بعض املصادر إىل الدور البارز للمعتمد السيايس الربيطاين يف إذكاء نار الخالف والفرقة بني أعضائه)50).

وتبقى مسألة عدم وجود مادة القانون الالزمة، أو كما تسمى يف لغة القانون الالئحة التنظيمية للمجلس، أحد أهم أسباب سقوطه)51).

كما عاب هذا املجلس طريقة تشكيله التي قامت عىل االختيار وليس االنتخاب، وحتى االختيار لم يتّم وفًقا لقاعدة األكفأ، بل 

كان يتم عىل أساس الوجاهة والرثوة)52)، فعادت األمور إىل سابق عهدها يف شكل العالقة بني الحاكم والتجار والوجهاء التي قامت عىل 

أخذ الرأي واملشورة ودًيا دون صوغ نيايب رسمي.

وعىل الرغم من قرص مدة عمل املجلس، وما شاب أداءه من قصور، فهو بمنزلة اللبنة األوىل وحجر األساس لباقي املجالس النيابية 

التالية يف دولة الكويت؛ إذ إّنه ساهم يف تحديد أطر العالقة بني الحكام واملحكومني، بحيث ُنظمت وصيغت رسمًيا، معلنًة ألول مرة عن 

املشاركة الشعبية الرسمية يف الحكم يف دولة الكويت)53).

وبالنظر إىل هذه التجربة الرائدة عىل الرغم من قرصها، فإّننا نلحظ جلًيا دور التجار عامًة واملثقفني منهم بخاصة فيها، بحيث أرّصوا 

عىل أن يكون لهم دور يف مسرية الحكم يف الكويت، مؤكدين أّنه قد آن األوان لفرتة تغييبهم عن هذه املسألة أن تنتهي، وأن تكون لهم 

كلمة مسموعة ونافذة يف تسيري أمور البالد، وهو ما تمّثل بتدّخلهم الواضح يف عملية اختيار شخص الحاكم من بني مجموعة مفرتضة. 

وهي املسألة التي كانت حكرًا قبل ذلك عىل كبار رجال األرسة الحاكمة، وال يحق ألّي جهة أو أي شخص كائًنا من كان أن يديل بدلوه 

يف عملية االختيار هذه، إن كان من خارج األرسة)54).

أن ضمنوا  بعد  السياسية  الرتكيبة  الحفاظ عىل موقع متميز داخل  التجار  استمرار محاوالت  الشورى  أكدت تجربة مجلس  وقد 

وجودهم القوي واملؤثر داخل الرتكيبة االجتماعية)55).

وهكذا، فإّنه يمكننا أن نصف هذه التجربة بأّنها تجربة فرض التجار أنفسهم عىل واقع الحياة السياسية يف الكويت، عرب اختيار 

الحاكم يف الحكم ومعاونته بل مشاركته، األمر الذي عزز دور التجار يف الدولة وسلطتهم، وزاد من تطلعاتهم نحو مساحة وقدر أكرب من 

املشاركة يف الحياة السياسية يف البالد، مع تأكيد عدم وصولهم إىل درجة التنظيم السيايس املحكم.

2. املجلس البلدي )1932(

إليه يف سياق هذه  ملّحة لإلشارة  رأينا رضورة  قانوًنا،  املتعارف عليه  باملعنى  نيابًيا  يعّد مجلًسا  املجلس ال  أّن هذا  الرغم من  عىل 

الدراسة؛ بحيث يعّد نظام انتخاب أعضائه بمنزلة أول نظام انتخايب تم تطبيقه يف الكويت، وتّمت محاكاته بعد ذلك يف أثناء عمليات 

اختيار أعضاء املجالس التخصصية التي تلته.

50 النجار، ص 26.

51 الحيدر، ص 14. 

52 محمد عبد القادر الجاسم، الكويت مثلث الديمقراطية )الكويت: دار قرطاس للنرش، 1992(، ص 25.

53 للتاريخ: الكويت والديمقراطية وحقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية واالجتماعية )الكويت: الديوان األمريي، 1995(، ص 26.

54 الخميس، ص 46.

55 الهاجري، ص 69.
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وقد ولدت فكرة إنشاء هذا املجلس يف الكويت عىل يد الشيخ يوسف بن عيىس القناعي، بعد أن شاهدها يف البحرين، فعرضها عىل 

تجار الكويت الذين أبدوا حماًسا شديًدا لها، وقرروا تبّنيها وعرضها عىل الشيخ أحمد الجابر الذي لم يمانع، ووافق عىل الفور عليها، كما 

عرضها عىل الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي اقتنع بها أيًضا)56).

وقد جاء إنشاء هذا املجلس تجسيًدا للمطالب الشعبية باالستمرار يف التمثيل الشعبي واملشاركة يف حكم البالد، عىل الرغم من فشل 

تجربة مجلس الشورى، فجاءت املطالب عىل مستوى أقل)57).

وتم تأسيس إدارة البلدية عام 1930، وأعقب ذلك صدور أول قانون للبلدية يف 1931 حدد رشوط عضوية املجلس البلدي وسلطاته، 

ونص يف مادته األوىل عىل أن يتألف املجلس البلدي من اثني عرش عضًوا، إضافًة إىل الرئيس الذي اشرتطت املادة الثانية منه أن يكون 

من آل الصباح، ويختاره ويعّينه الحاكم، وحددت املادة الثالثة الرشوط الواجب توافرها فيمن يحق له االنتخاب، كما حدد القانون مهام 

املجلس البلدي واختصاصاته)58).

كما اشرتط القانون رضورة إجراء انتخابات األعضاء والرئيس كل سنتني، وأن يجتمع أعضاؤه أسبوعًيا)59).

وجرت انتخابات املجلس البلدي عام 1932. وهي أول انتخابات يشارك فيها الكويتيون أو نخبة مختارة منهم إن صح التعبري، 

وسيطر التجار بالطبع عليه، ونال عضويته من بينهم كٌل من:

ӵӵ.يوسف بن عيىس القناعي، مشعان الخضري الخالد، سليمان خالد العدساين، السيد عىل السيد سليمان

ӵӵ.محمد أحمد الغانم، نصف يوسف النصف، زيد سيد محمود، أحمد معريف، حمد الداود املرزوق

ӵӵ.(60(مرزوق الداوود البدر، مشاري حسن البدر، يوسف الصالح الحمييض

وترّأس الشيخ عبد الله الجابر الصباح هذا املجلس، وجاء اختياره من بني أفراد األرسة الحاكمة ليكون ملقررات البلدية وأحكامها 

حرمتها املصونة عند العموم، وانتخب األعضاء من بينهم سليمان العدساين ليكون مديرًا للبلدية)61).

وقد تكررت انتخابات املجلس البلدي يف األعوام 1934 و1936 و1938 حتى قيام املجلس الترشيعي. وشهد املجلس الثالث أزمة 

إثر خالفهم مع  الذين تم حّل مجلسهم  املعارف  1937، حني قّدم خمسة من أعضائه استقاالتهم تضامًنا مع أعضاء مجلس  يف عام 

الحكومة، وهم خليفة شاهني الغانم، ومشعان الخضري، ومشاري حسن البدر، وسليمان العدساين، والسيد عيل السيد سليمان.

ويف عام 1938 تدّخلت السلطة الحاكمة يف انتخابات املجلس الرابع، بحيث منعت هؤالء الخمسة املستقيلني من الرتشح للعضوية)62).

وكان هذا املجلس أشبه بمجلس وزراء مصغر يرشف عىل أداء الجهات الرسمية األخرى يف البالد، ويراقب أعمالها، ويوجهها)63).

56 عبد العزيز الشايع، أصداء الذاكرة )الكويت: ذات السالسل للطباعة والنرش والتوزيع، 2012(، ص 136 - 137.

57 جمال، ص 113.

58 مسرية الحياة الديمقراطية يف الكويت )الكويت: مجلس األمة، 2001(، ص 25.

59 مسرية الحياة الديمقراطية يف دولة الكويت )الكويت: مجلس األمة، 2011(، ص 31.

60 السعدون، ص 177.

61 ديني، ص 32.

62 السعدون، ص 186.

63 مسرية الحياة الديمقراطية يف الكويت )2001(، ص 25.
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وقد عابه كون حق االنتخاب فيه مقيًدا ومرشوًطا، بحيث اقترص عىل التجار والوجهاء. فكان االنتخاب انتخاًبا جزئًيا يراعى فيه 

املركز االجتماعي للمرشح أكرث من كفاءته وصالحيته للعضوية)64).

3. مجلس املعارف )1936(

يعّد هذا املجلس امتداًدا لسلسلة املجالس القائم تشكيلها عىل االنتخاب كسابقه املجلس البلدي، وعىل الرغم من كونه أيًضا بعيًدا 

عن املجال النيايب، فبإمكاننا عّده بمنزلة خطوة تمهيدية، عرب آلية انتخاب أعضائه املجلسني الترشيعيني التاليني له. وقد بدأت املطالبة 

العربية بخاصة، مع  الثقايف الذي ساد الوطن العريب عامة ومنطقة الخليج العريب، وشبه الجزيرة  بإنشاء مجلس للمعارف بعد الحراك 

تنامي أعداد الدارسني يف الخارج، وأعداد املدارس يف الداخل، ما استلزم وجود مجلس لرعاية التعليم يف الكويت، وتنميته، واالرتقاء به. 

وكعادتهم، قام التجار بدور بارز يف الدعاية له واملطالبة به. فتّمت الدعوة النتخاب أعضاء هذا املجلس بعد موافقة الشيخ أحمد الجابر 

عىل إنشائه، وجرت االنتخابات عام 1936، حيث تمت دعوة خمسني شخًصا من تجار الكويت ووجهائها للمشاركة يف عملية انتخاب 

اثني عرش عضًوا وردت أسماؤهم كما ييل:

عبد الله حمد الصقر، يوسف بن عيىس القناعي، خليفة بن شاهني الغانم، سليمان خالد العدساين، مشعان الخضري الخالد، السيد 

الكليب،  إبراهيم  النصف، أحمد خالد املشاري، سلطان  الغانم، نصف يوسف  البدر، محمد أحمد  السيد سليمان، مشاري حسن  عيل 

يوسف عبد الوهاب العدساين.

وقد ترّأس هذا املجلس فور تأسيسه الشيخ عبد الله الجابر الصباح، وانتخب الشيخ يوسف بن عيىس القناعي مديرًا فخرًيا له، 

وعنّي السيد عبد امللك صالح املبيض سكرتريًا له وأميًنا لصندوقه، واتخذ من املدرسة املباركية مقرًا له)65).

وبعد أن بارش املجلس أعماله نشب خالف بينه وبني السلطة الحاكمة، قامت عىل إثره بحّله وتعيني مجلس آخر بدياًل له)66).

أّن بعض  إىل  أعدادهم، إضافًة  والوجهاء، وقلة  التجار  املشاركة عىل من يختارون من  انتخاب أعضائه قرص حق  وعاب عملية 

املرشحني شارك يف عملية فرز األصوات وإعالن النتيجة، ويظهر جلًيا من قائمة أعضائه انتسابهم إىل فئة التجار املستحوذة آنذاك عىل 

عضوية املجالس كافة، وجمع أغلبهم بني عضويته وعضوية املجلس البلدي القائم آنذاك.

4. املجلس الترشيعي األول )1938(

يعّد املجلس الترشيعي العالمة األبرز يف مسار الحركة الديمقراطية يف تاريخ دولة الكويت الحديث واملعارص، بحيث قام الكويتيون 

القائمة عىل الشورى واالختيار،  القرنني،  بانتخاب ما يشبه الربملان ألول مرة يف تاريخهم. ودفعهم لهذا تجاربهم املتواصلة منذ قرابة 

وساعدهم أيًضا كرثة أسفارهم إىل الخارج، سواء للتجارة أو الدراسة، فخالل هذه الفرتة التي سبقت انتصاف القرن العرشين بسنوات 

ليست بالكثرية، تضاعف وعي الكويتيني، وازدادت معه رغبتهم يف محاكاة التجارب الرائدة يف مرص والعراق والبحرين والهند، التي 

قامت يف األساس ضد املستعمر واستهدفت االستقالل أواًل، ثم االستفادة من خريات هذه البالد الطبيعية والبرشية وثرواتها. كما مّثلت 

الصحف واملجالت التي كانت تأيت إىل الكويت عنرًصا فاعاًل يف هذا التوّجه، والنزوع نحو تأسيس حياة نيابية برملانية سليمة)67). وتبًعا لكل 

64 حسني عيىس مال الله، القضاء يف الكويت نشأته وتطوره )الكويت: ]د.ن[، 2006(، ص 44 - 45.

65 السعدون، ص 196.

66 ديني، ص 32.

67 "الديمقراطية يف الكويت: املجلس الترشيعي األول"، جريدة عالم اليوم، 13 / 1 / 2012.  
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ذلك تشّكل ما يشبه املعارضة داخل الكويت من التجار والوجهاء وأبنائهم الذين ساهم يف دفعهم أكرث لتنفيذ مطالبهم الخالفات السابقة 

التي هيمنت عىل مجلس الشورى واملجلس البلدي ومجلس املعارف، والصدام بني أعضائها واألرسة الحاكمة، حتى تم حّل بعضها، وما 

شاب طريقة اختيار أعضائها من تفضيل وانتقاء لبعض األشخاص دون غريهم، وأخريًا ترّدي األوضاع يف البالد املتمثل بسوء الخدمات 

وضعفها، بخاصة يف قطاعات القضاء والصحة والتعليم، وفساد اإلدارة، وارتفاع قيمة الرضائب والرسوم بأشكالها املختلفة، وعدم بذل 

الدولة أي جهد لحل مشكلة املياه)68).

السعودية عىل تجارتها،  العربية  اململكة  الذي فرضته  الحصار االقتصادي  بالكويت جراء  الذي حّل  االنهيار االقتصادي  ومّثل 

وانهيار تجارة اللؤلؤ، عنرصين داعمني للتحرك نحو اإلصالح)69).

جراء كّل هذا تحرّك التجار كعادتهم، وكّونوا جمعية رسية أطلقوا عليها اسم الكتلة الوطنية، بهدف املطالبة باإلصالح ورضورة 

املشاركة السياسية)70). وعقدت هذه الكتلة اجتماعات رسية، كان يصل عدد الحارضين فيها إىل مائتني)71).

وقد طالبت هذه الكتلة بقيام مجلس ترشيعي عىل أساس انتخابات حرة ونزيهة، رشيطة أن يتمتع هذا املجلس بجميع الصالحيات 

الالزمة لإلرشاف عىل تنظيم شؤون اإلمارة وعمليات اإلصالح)72).

حماية  بحق  تتمتع  كانت  التي  بربيطانيا  حدا  ما  العنف،  شابه  الدولة  يف  واملسؤولني  الكتلة  بني  صدام  حدث  متوقًعا،  كان  وكما 

1899، أن تتدخل بإبداء الرأي والنصح للحاكم برضورة وقف الصدام العنيف، وعدم  الكويت وقتئذ وفًقا التفاقية كانون الثاين/ يناير 

قمع هذه الحركة بالقوة)73). علًما بأّن الكتلة الوطنية كان لها اتصال مبارش حينئذ مع الوكيل السيايس الربيطاين يف الكويت الكابنت دي 

جوري De Gaury عرب اللقاءات املشرتكة املتعددة. ويف 28 حزيران/ يونيو 1938 أشهرت الكتلة نفسها، ورفعت كتاًبا للشيخ أحمد الجابر، 

عرب وفٍد شّكلته للقائه تدعوه فيه إىل البدء فورًا بإصالحات يف جميع مرافق الدولة)74).

كما طالبه الوفد بالعودة إىل نظام الشورى، وتأسيس مجلس ترشيعي عرب االنتخاب ال التعيني. ونرشت الكتلة بياًنا فيه كّل مطالبها 

التي شملت ما ييل:

ӵӵ.فتح املدارس عىل نطاق واسع، ملنح الكويتيني فرص التعليم كباقي الدول العربية

ӵӵ.إقامة مستشفى عىل نفقة الحكومة، حتى ال يلجأ السكان إىل مستشفى اإلرسالية األمريكية ذات األهداف والتوجهات الخاصة

ӵӵ.تنظيم أحوال الكويت االقتصادية ونفقاتها ودخلها، وتحسني أحوالها يف مناحي الحياة كافة

ӵӵ.صّد أبواب الكويت يف وجه الالجئني األجانب الذين ال تربطهم أّي عالقات معها

ӵӵ السماح غري املرشوط بزيارة الكويت، وعدم منع أّي عريب من ذلك مهما كانت األحوال، واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة سوء التفاهم

مع الدول العربية املجاورة بهذا الخصوص.

68 Alan de L. Rush, Records of Kuwait 1899 - 1961, vol. 2 (London: Archive Editions, 1989), pp. 117 - 119.

69 Rosemarie Zahlan, The Making of the Modern Gulf States (UK: Ithaca Press, 1998), pp. 36 - 38.

70 Michael Casey, The History of Kuwait (London: Greenwood Press, 2007), p. 57.

71 "املجلس الترشيعي األول 1938"، جريدة القبس، 12 / 8 / 2012.  

72 Jill Crystal, Kuwait: The Transformation of an Oil State (Boulder: Westview Press, 1992), p. 19.

73 خالد سليمان العدساين، نصف عام للحكم النيايب يف الكويت )الكويت: مطابع فهد املرزوق، 1978(، ص 7.

74 Rush, pp. 127 - 129.
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ӵӵ.تواصل حاكم البالد مع كل طبقات شعبه، وسماع شكاواهم، وتوجيه شؤونهم عىل أساس مقبول

ӵӵ.(75(رغبة شعب الكويت يف التعاون مع العراق لتحقيق أهداف املرشوعات اإلصالحية وتحسينها، عىل أساس علمي وتجاري وثقايف

يبدو أّن أصحاب هذه املطالب، عىل الرغم من أهميتها، لم يتنبهوا إىل خطورة عواقب استخدام وسائل اإلعالم الخارجية لنرش 

مطالبهم فيما بعد)76).

وأرسلت الكتلة الوطنية، أو الحركة اإلصالحية، عضوين من أعضائها هما سليمان العدساين وعبد الله حمد الصقر برسالة للشيخ 

مفادها رضورة تشكيل مجلس ترشيعي. فلم يرفض، واستجاب لطلبهم.

وعقب موافقة الحاكم عىل تشكيل املجلس، تّم تشكيل لجنة من ثالثة أشخاص هم أحمد الحمييض، ويوسف العييس، وأحمد 

الثنيان لعمل قوائم بأسماء الناخبني ضّمت 320 ناخًبا من أصل 65000 شخص، لدعوتهم للمشاركة يف اختيار 14 مرشًحا. فقام بالرتشح 

20 شخًصا، نال منهم العضوية كٌل من:

عبد الله حمد الصقر، محمد ثنيان الغانم الذي استقال الحًقا وحل بداًل منه محمد بن شاهني الغانم، يوسف بن عيىس القناعي، 

عيل السيد سليمان، مشعان الخضري الخالد، حمد الداوود املرزوق، سليمان خالد العدساين، عبد اللطيف محمد الغانم، يوسف صالح 

الحمييض، مشاري حسن البدر، سلطان إبراهيم الكليب، صالح عثمان الراشد، يوسف مرزوق الداود، خالد عبد اللطيف الحمد)77).

واختري الشيخ عبد الله السالم الصباح رئيًسا للمجلس الذي قام فور تشكيله بصوغ مرشوع دستور بأغلبية األعضاء يف تموز/ يوليو 

1938، حدد فيه اختصاصاته. لكن صداًما الح يف األفق بعد أن رأى الشيخ أحمد الجابر يف هذا الدستور تقويًضا لصالحياته وانتقاًصا من 

سلطاته، وأّنه ال حاجة للكويت إليه، مع موافقته عىل الفكرة يف أساسها، ورغبته يف أن تسري هذه األمور تدريجًيا. فوّجه املجلس رسالة 

له جاء فيها أّنه: "يف الظروف التي توليتم فيها الحكم، قطعتم أيضا عىل أنفسكم أن تجعلوا بينكم وبني األمة الشورى، ومضت األيام، 

ولم تر األمة تحقيقا ملا وعدتم، ولعل هذه اللحظات الفاصلة، فإما إىل الخري، وأنت عىل رأس األمة، يحيط بك اإلجالل ويحّفك التقدير 

والحب من كل حدب وصوب، وإما إىل ضده، وها نحن تهّيأنا لكل أمر متوقع كتلة واحدة")78).

فوافق الشيخ عىل مرشوع الدستور، وصدق عليه بتاريخ 9 تموز/ يوليو 1938. وتضّمن الدستور خمس مواد مأخوذة من الدستور 

املرصي الصادر عام 1923. وصيغ املرشوع عىل النحو التايل:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن حاكم الكويت

بناء عىل ما قرره مجلس األمة الترشيعي، صادقنا عىل هذا القانون يف صالحية مجلس األمة، وأمرنا بوضعه موضع التنفيذ

املادة األوىل: األمة مصدر السلطات، ممثلة يف هيئة نوابها املنتخبني.

75 "الكتلة الوطنية الكويتية"، جريدة الزمان، 3 / 4 / 1938. 

76 عبد الله عمر العمر، إرهاصات الديمقراطية يف الكويت )الكويت: دار قرطاس، 1994(، ص 17.

77 الحيدر، ص 16. 

78 محمد الجاسم، ص 27.
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املادة الثانية: عىل املجلس الترشيعي أن يرشع القوانني اآلتية:

الصباح  البالد ومرصوفاتها وتوجيهها بصورة عادلة، إال ما كان من أمالك  امليزانية: أي تنظيم جميع واردات  قانون 

الخاصة، فليس للمجلس حق التدخل فيها.

قانون القضاء: املراد به األحكام الرشعية والعرفية، بحيث يهيأ لها نظام يكفل تحقيق العدالة بني الناس.

قانون األمن العام: املراد به صيانة األمن يف داخل البالد وخارجها إىل أقىص الحدود.

قانون املعارف: املراد به قانون للمعارف، تنهج فيه نهج البالد الراقية.

قانون الصحة: املراد به سّن قانون صحي يقي البالد وأهلها أخطار األوبئة، أًيا كان نوعها.

البالد  تعمري  شأنه  من  ما  وكل  اآلبار،  وحفر  السجون،  وبناء  املدينة،  خارج  الطرق  تعبيد  يشمل  العمران:  قانون 

داخلًيا وخارجًيا.

قانون الطوارئ: املراد به سّن قانون يف البالد لحدوث أمر مفاجئ يخّول السلطة حق تنفيذ جميع األحكام املقتضية 

لصيانة األمن يف البالد.

كل قانون آخر تقتيض مصلحة البالد ترشيعه.

املادة الثالثة: مجلس األمة الترشيعي مرجع لجميع املعاهدات واالمتيازات الداخلية والخارجية واالتفاقيات، وكل ما 

يستجد من هذا القبيل ال يعترب رشعيا، إال بموافقة املجلس وإرشافه عليه.

املادة الرابعة: بما أن البالد ليس فيها محكمة استئناف، فإن مهام املحكمة املذكورة تناط بمجلس األمة الترشيعي حتى 

تشكل هيئة مستقلة لهذا الغرض.

املادة الخامسة: رئيس مجلس األمة الترشيعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية يف البالد)79).

عىل الرغم من كرثة نقائصه وإغفاله الكثري من املواد األساسية واملبادئ، ُعّد هذا الدستور إنجازًا كبريًا يف حينه، إذ إّنه اصطبغ بروح 

الوطنية، والرغبة يف اإلصالح، والنهوض بالبالد، واالستفادة الحقة من مواردها.

من  عدًدا  األوىل  الدورة  وشهدت  املعارف.  ولجنة  املالية،  واللجنة  السياسية،  الشؤون  لجنة  منها  لجان  عدة  املجلس  وشّكل 

اإلنجازات؛ إذ تم افتتاح ما ال يقل عن عرش دوائر حكومية جديدة، منها دوائر املالية، والرشطة، واألمن، والجوازات.

ويمكن إيجاز أهم إنجازات املجلس يف ما ييل:

79 النجار، ص 8.
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ӵӵ وضع األنظمة، وسن القوانني، وإصدار القرارات التي من أهمها الوثيقة الدستورية، والالئحة الداخلية للمجلس، وقانون

انتخاب أعضاء غرفة التجارة، وإعداد مرشوع لقانون الجنسية الكويتية.

ӵӵ.محاربة الرشوة والفساد

ӵӵ توسيع نطاق صالحيات مجلس املعارف من حيث زيادة جلب املدرسني من الخارج، ومدرسات لفتح الصفوف االبتدائية

لتعليم الفتيات، كما دعم املجلس إرسال البعثات التعليمية للخارج، ورصد املجلس الترشيعي نصف واردات النقل والتنزيل 

املؤقتة لحساب دائرة املعارف، لتوسيع نطاق عملها.

ӵӵ.إلغاء االحتكارات املفروضة عىل بعض األنشطة واملهن

ӵӵ.إصالح دائرة األمن

ӵӵ.إصالح النظام اإلداري

ӵӵ.إصالح دائرة الجمارك

ӵӵ العامة امليزانية  الترشيعي حق اإلرشاف عىل تنظيم  الدستور املجلس  الثانية من  املادة  املالية، بحيث خّولت  إصالح دائرة 

املالية  لدائرة  مجلس  إلنشاء  الحاكم،  ميزانية  عن  مستقلة  ميزانية  للكويت  فأصبح  ومرافقه،  البلد  ألغراض  وفًقا  ورصفها 

لإلرشاف عىل تنظيم جباية الرضائب عىل اإليرادات وطرق رصفها.

ӵӵ.إلغاء نظام السخرة

ӵӵ.(80(خفض اإليجارات

ӵӵ إصالح النظام القضايئ، وتمّثل ذلك بفصل القضاة الفاسدين وتعيني قاضَيني رسميني بداًل من واحد، ومضاعفة راتب القايض

الرشعي، وتحديد رسوم ثابتة لرفع الدعاوى، وتشكيل محكمة صغرى ذات طبيعة خاصة، وإنشاء محكمة استئناف مستقلة، 

والطلب إىل مرص إرسال قاٍض ذي خربة لريأس هذه املحكمة، وتحديد مكان رسمي للتقايض بداًل من بيت الحاكم)81).

ӵӵ.(82(وقف الهجرة األجنبية، وإصالح دائرة الجوازات

وبعد فرتة ليست بالطويلة، اصطدم املجلس بمجموعة كبرية من التجار واملحافظني، بسبب طريقة أدائه، وطريقة اختيار ناخبيه، 

واقتصارها عىل فئات معينة، بحيث لم يتعّد عدد الناخبني 150 ناخًبا)83).

واصطدم املجلس أيًضا بربيطانيا، بسبب محاولته )املجلس( التدّخل يف اتفاقيات النفط وعمل رشكة النفط بما يهدد مصالحها)84).

كما حدث صدام آخر مع بريطانيا التي عّدت االتفاقيات املعقودة بينها وبني حاكم الكويت تخضع ملسؤولية إدارة الشؤون الخارجية 

التي تقوم بها نيابًة عن الكويت، بحسب بنود اتفاقية كانون الثاين/ يناير 1899، كما نّبه املقيم السيايس الربيطاين يف الخليج الشيخ أحمد 

80 Zhalan, pp. 36 - 38.

81 عيىس مال الله، ص 44 - 45.

82 نجاة الجاسم، ص 63.

83 Zhalan, pp. 36 - 38.

84 "حل املجلس الترشيعي األول 1938"، جريدة الطليعة، العدد 371 )كانون األول/ ديسمرب 1969(. 
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الجابر إىل رفضه مشاركة املجلس الترشيعي يف الشؤون الخارجية. أضف إىل هذا ما تنامى إىل مسامع بريطانيا عن رفض أعضاء املجلس 

الترشيعي وجود مقيم بريطاين يف الكويت.

ودّبت الخالفات بني أعضائه، مما استدعى إخراج بعضهم من املجلس، بل إبعاده عن الكويت، كخالد الزيد الخالد الذي تسبب 

يف خالف حاد بني املجلس والشيخ أحمد الجابر. كما ساهم توّجه املجلس نحو العراق، ونحو طلب االتحاد معه، يف زيادة الهوة بينه وبني 

األرسة الحاكمة التي أخذت يف االتساع أكرث جراء الصدام املستمر وغري املنقطع بني الطرفني)85).

أدى ذلك إىل اشتعال فتيل األحداث؛ فكانت املواجهة العنيفة بني أعضاء املجلس ومؤيديه وبني رجال األرسة الحاكمة، ما أوقع 

كانون   21 يف  املجلس  حّل  الجابر  أحمد  الشيخ  فأعلن  السجن،  من  خوًفا  العراق  إىل  البعض  وهروب  واإلصابة،  الوفاة  حاالت  بعض 

األول/ ديسمرب 1938 )86).

أول  بمنزلة  عّده  يمكن  الحال،  بطبيعة  يفّعل  لم  والذي  املجلس  هذا  وضعه  الذي  الحكم  إدارة  قانون  أّن  إىل  نشري  أن  بقي 

دستور للكويت)87).

5. املجلس الترشيعي الثاين )1938–1939(

عقب حّل املجلس الترشيعي األول بأقل من أسبوع، تم دعوة نحو مئة مواطن لالجتماع للتباحث يف كيفية إجراء انتخابات جديدة 

لتشكيل مجلس ترشيعي ثاٍن. ثم تّم عقد اجتماع آخر بحضور أعضاء املجلس السابق، تم فيه إقرار االستمرار يف اعتماد وثيقة الدستور 

السابقة، مع زيادة عدد أعضاء املجلس املزمع تشكيله إىل نحو عرشين عضًوا عن طريق إجراء انتخابات، تّمت الدعوة إليها يف 27 كانون 

األول/ ديسمرب 1938، بمشاركة نحو 400 ناخب، النتخاب 20 عضًوا)88).

وفاز بعضوية املجلس اثنا عرش عضًوا من املجلس السابق، وثمانية أعضاء جدد، وردت أسماؤهم عىل النحو التايل:

سليمان خالد العدساين، يوسف بن عيىس القناعي، خالد عبد اللطيف الحمد، محمد شاهني الغانم، عبد الله حمد الصقر، عبد 

اللطيف محمد ثنيان الغانم، أحمد الخميس، عيل البنوان، صالح عثمان الراشد، مشاري هالل املطريي، نصف اليوسف النصف، حمد 

الداود املرزوق، مشعان الخضري الخالد، سلطان إبراهيم الكليب، مشاري الحسن البدر، عيل العبد الوهاب املطوع، محمد أحمد الغانم، 

يوسف عبد الوهاب العدساين، عىل السيد سليمان الرفاعي، يوسف صالح الحمييض)89).

 ،1939 2 كانون الثاين/ يناير  يف  أعضاؤه  اجتمع  الذي  للمجلس  رئيًسا  الصباح  السالم  الله  عبد  الشيخ  اختيار  عىل  االتفاق  وتّم 

الستعراض مسودة الدستور وإقرارها، بعد أن أدخل عليها تعدياًل يتيح للحاكم حق حل املجلس الترشيعي متى تسّبب يف نشوب فتنة 

هذه  الحاكم  ورفض  تاريخه،  من  أسبوع  خالل  جديدة  انتخابات  إجراء  بالحل  القاضية  اإلدارة  تشمل  أن  عىل  ودًيا،  حّلها  استعىص 

الكويت من اإلمارة إىل الدولة: دراسة يف نشأة دولة الكويت وتطور مركزها القانوين  1914 - 1945"، يف:  85 عطية حسني األفندي، "التطور السيايس إلمارة الكويت 

وعالقاتها الدولية، تحرير أحمد الرشيدي )الكويت: دار سعاد الصباح، 1993(، ص 266، 269. 

86 السعدون، ص 196.

87 مفيد الزيدي، التيارات الفكرية يف الخليج العريب 1938 - 1971 )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2000(، ص 104. 

88 Rush, pp. 141 - 143.

89 العتيبي، ص 21.
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املسودة، وقّدم بديال لها. فدّب الخالف بني الطرفني. وعىل إثره أصدر الحاكم يف 7 آذار/ مارس 1939 أمرًا بحل املجلس الذي لم يبدأ 

عمله بعد)90). وهكذا تحّول املجلس من مجلس ترشيعي تنفيذي إىل مجلس استشاري)91).

التجار والدميقراطية يف الكويت: خامتة تحليلية

يمكننا أن نحلل الدور الذي قام به التجار يف املسار الديمقراطي يف الكويت عرب النقاط التالية:

ӵӵ الديمقراطية يف الكويت قديمة قدم الكويت نفسها، وظهرت مواكبة العتالء أرسة آل الصباح الحكم منتصف القرن الثامن

عرش، وليست وليدة القرن العرشين كما يظن الكثري.

ӵӵ كان لألرسة الحاكمة "آل الصباح" دور كبري يف ترسيخ الديمقراطية عرب اعتماد مبدأ الشورى أساًسا للحكم، عىل الرغم مّما

ظهر من نزعات تميل للحكم الفردي خالل عهود بعض الحكام.

ӵӵ ،قامت املعارف التي اكتسبها تجار الكويت عرب أسفارهم إىل مرص والهند والعراق والبحرين بدور كبري يف تشكيل توجهاتهم

وتوسيع مداركهم نحو الديمقراطية.

ӵӵ لتالئم طبيعة وتطويعها  وتعديلها،  الكويت،  إىل  الخارج  الديمقراطية من  التجارب  نقل  وفاعل يف  رئيس  بدور  التجار  قام 

البالد وأهلها.

ӵӵ قام تجار الكويت بأدوار وطنية متعددة وتحملوا عبء دعم الوطن وأهله وحكامه يف أكرث من موقف دون أن ينشدوا منصًبا

وال جاًها، مبتغني نرصة البالد ورفعة العباد فقط.

ӵӵ دعم التجار إنشاء املجالس النيابية يف الكويت دعًما مادًيا وأدبًيا بل وجسدًيا، عرب ما قّدموه يف سبيل تأسيسها، ودفع بعضهم

حياته، وليس ماله فقط، ثمًنا إلنجاح هذه التجارب.

ӵӵ عىل وتغليبها  مصلحته  وإعالء  الوطن  حب  جمعهم  بحيث  تباعدوا،  مما  أكرث  املسرية  هذه  خالل  والحكام  التجار  تقارب 

ما سواها.

ӵӵ وراء هذا الكويت من  يعّد فشال ظاهريا وطبيعًيا، بحيث جنت  التجارب، فهو  إليه هذه  آلت  الذي  الفشل  الرغم من  عىل 

املجالس نفًعا كبريا تمثَّل الحًقا بإصدار دستور 1962 وتأسيس مجلس األمة 1963.

ӵӵ الوطن التجار مصلحة  استهداف  األول، عن  الترشيعي  املجلس  بخاصة  املجالس،  التي خرجت من هذه  القوانني  أبانت 

ووضعه فوق كّل اعتبار، فلم يخرج قانون واحد يرسخ قبضتهم أو يقوي شكيمتهم، بل عىل العكس جاءت القوانني املتعلقة 

بالتجارة جميعها مناهضة لالحتكار، ومضادة لرفع األسعار، ومستهدفة مصلحة املواطن يف املقام األول.

ӵӵ أظهرت هذه القوانني أيًضا حًسا نهضوًيا وتنموًيا لدى التجار الذين رعوها، وتمّثل ذلك بالتوجه نحو االرتقاء بالتعليم والصحة

واألمن والقضاء، وغريها من قطاعات الحياة.

90 "مسرية الحياة الديموقراطية"، مجلس األمة الكويتي، يف:
http://bit.ly/1pNqhTp

91 نجاة الجاسم، ص 180.

http://bit.ly/1pNqhTp
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ӵӵ ظهر الحس القومي العرويب جلًيا يف مطالبة التجار برفع جميع القيود عىل دخول العرب إىل الكويت، والحّد من ظاهرة تدفق

الالجئني األجانب من غري العرب إىل البالد.

ӵӵ يحسب للتجار إرصارهم ومثابرتهم، عىل الرغم من املعوقات التي كانت تعرتض طريق عمل هذه املجالس التي كانت تصل

إىل حّلها الواحد تلو اآلخر، إال أّنهم لم يستكينوا، واستمروا يف إنشائها فور حّل أحدها.

ӵӵ مّثل التطور يف طريقة تشكيل هذه املجالس، بدًءا من االختيار، مرورًا باالنتخاب املقيد، وصواًل إىل االنتخاب املوسع، دلياًل

دامغا عىل استيعاب التجار مفهوم الديمقراطية، وتماشيهم مع ما يطرأ عليها من تغريات، وما يصاحبها من مستجدات، يف 

خطوات متدرجة، تحاشت فرض الديمقراطية بصورة مفاجئة وصادمة للكويتيني حكاًما وشعًبا.

ӵӵ ،عىل الرغم مّما شاب طريقة اختيار أعضاء هذه املجالس من مآخذ ثم انتخابهم، وما اعرتى طريقة أدائها من مالحظات

فهي تعّد تجارب رائدة وضعت اللبنة األولية التي استندت إليها التجارب الالحقة، وعّبدت الطريق ملا جاء بعدها من مجالس 

استشارية وترشيعية، انتهت إىل قيام مجلس األمة الحايل منذ ما يفوق الخمسني عاًما.

ӵӵ.ساهم ضعف الوعي الشعبي ضمن عوامل كثرية أخرى يف إفشال هذه التجارب السياسية

ӵӵ بالتجار، مما ساهم دون شك يف املتمثلني  الحكام واإلصالحيني  نقطة خالف جوهرية بني  السلطات  توزيع  ظلت مسألة 

إفشال جميع التجارب السياسية التي تناولتها الدراسة.

ӵӵ لم تنجح محاوالت اإلصالحيني عرب هذه السنوات، وعرب ما شّكلوه من مجالس استشارية، وما سّنته من ترشيعات، يف صوغ

عالقة دستورية تربط بني هذه املؤسسات والحكام، أو تشكيلها.

ӵӵ ،مّثلت الطريقة التي طالب بها التجار للمشاركة يف الحكم عقب تويل الشيخ أحمد الجابر الحكم، وما صاحبها من مطالب

بداية الرصاع معه، بحيث استشعر رغبتهم يف تقليص سلطاته، وتجريده من صالحياته، األمر الذي جعله يتخذ موقًفا حذرًا 

تجاه جميع املجالس التي سعوا إىل تشكيلها متتالية.

ӵӵ.أبان أداء أعضاء هذه املجالس عن قلة النضج والذكاء السيايس وانعدام الخربة يف إدارة أعمال هذه املؤسسات وتسيريها

ӵӵ ارتبط الحراك االجتماعي يف الكويت عرب عقود متوالية منذ إنشاء الدولة حتى يومنا هذا، ارتباًطا كبريًا بالتجار ومدى قدرتهم

عىل التأثري يف الحراك السيايس يف الدولة واملشاركة فيه.
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تعــود العالقــات العربية - الكردية بجذورها يف عمق التاريخ؛ وألكرث من ألف عام، شــّكل العرب والكرد جزًءا 

مــن فضــاء ثقايف واحــد، مل يتاميز فيه الطرفــان قوميًــا إال بعد الحــرب العاملية األوىل وانهيــار الدولة 

العثامنيــة. ومــع تنامــي حــدة النزعــات القوميــة يف املنطقة، بــدأت عمليــة منهجية لتفكيــك الراكة 

التاريخيــة بــن الطرفن. وميكن اكتشــاف ذلك، من جهــة الكرد، من خالل محاولة إبعــاد كل ما هو عريب أو 

مــن أصول عربيــة يف الثقافة الكردية، ومن جهة العرب، يف قيام الدولة التســلطية بإقصاء الكرد، وإنكار 

حقوقهــم الثقافيــة واللغوية. ومبــرور الوقت، بدأت تتضــح معامل املروع القومي الكــردي، الذي أخذ 

يشــّد الحركات الكردية بعيًدا عن مطالب املواطنة املتســاوية يف إطار الراكة الوطنية مع العرب، وصواًل 

إىل محاولة رســم منطقة قومية خالصة، باالستفادة من الظروف اإلقليمية الراهنة.

وانطالقًــا من أهمية املوضــوع وراهنيته، ومــن رضورة البحث يف العالقات العربيــة - الكردية يف ظروف 

يقــف فيهــا العرب واألكراد عــى مفرتق طرق يف كٍل من ســورية والعراق، يعقد املركــز العريب لألبحاث 

ودراســة السياســات مؤمترًا أكادمييًا بعنوان "العرب والكرد: املصالح واملخاوف واملشــرتكات" وذلك خالل 

الفرتة 29 – 30 نيسان/ أبريل 2017.

 العرب والكرد
املصالح واملخاوف واملشرتكات

29 – 30 نيسان/ أبريل 2017



باحث غري مقيم يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، وأستاذ العلوم السياسية والدراسات اإلرسائيلية يف جامعة   *
القدس، فلسطني. 

Palestine-based Associate Researcher at the Arab Center for Research and Policy Studies and Professor of political science 
at Al Quds University, Palestine.

تعالج هذه الدراسة العالقات واالتصاالت الرسية التي أجرتها الوكالة اليهودية مع قادة الكتلة الوطنية السورية واملعارضة 
الشــهبندرية أثناء الثورة العربية الفلسطينية الكبى يف املّدة 1936 - 1939. وتتابع ماهية العالقات الرسية التي أقامها 
جهــاز املخابرات التابع للدائرة السياســية للوكالة اليهودية بأبرز قادة الكتلة الوطنية، مثــل جميل مردم، ولطفي الحفار، 
ونســيب البكري، وبقادة املعارضة الشــهبندرية، مثل عبد الرحمن الشهبندر، ومحمد األشــمر، ونصوح بابيل. وتستند هذه 
الدراســة أساًســا إىل املصادر األولية، وبخاصٍة تقارير كبار جهاز املخابرات التابع للدائرة السياســية للوكالة اليهودية عن 
هذه االجتامعات واالتصاالت، وإىل محارض االجتامعات بن مسؤويل الوكالة اليهودية وقادة الحركة الوطنية يف سورية، 

واملحفوظة يف األرشيفات اإلرسائيلية، وال سيام األرشيف الصهيوين املركزي، والتي كانت رسية عقوًدا طويلة.

كلامت مفتاحية: الكتلة الوطنية السورية، الشهبندرية، األرشيف الصهيوين، الوكالة اليهودية.

This paper examines the secret relationship between the Jewish Agency, the leaders of the Syrian independence 
movement, as well as the Shahbandar opposition during the Great Palestinian Rebellion of 1936 - 1939. The paper 
follows and examines the nature of the secret relationship that the intelligence service of the Jewish Agency 
established with the leaders of the Syrian National Bloc as well as the Syrian Shahbandar opposition. This 
research is based mainly on primary sources, particularly on the reports and minutes of the contacts and meetings 
between the Intelligence Services of the Jewish Agency and its leaders with the Syrian National leaders. These 
classified reports have been kept for decades in the Israeli Archives.

Keywords: Syrian Naitonal Bloc, Shahbandar, the Zionist Archives, the Jewish National Agency.

من املفاوضات إىل االخرتاق

العالقات بن الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية 
واملعارضة الشهبندرية

From Negotiations to Infiltration
The relationship between the Jewish Agency and the Syrian 
National Bloc and the Shahbandar opposition

 *Mahmoud Muhareb   |   محمود محارب
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مقدمة

واملعارضة  السورية  الوطنية  الكتلة  قادة  مع  اليهودية  الوكالة  أجرتها  التي  الرسية  واالتصاالت  العالقات  الدراسة)1)  هذه  تعالج 

منذ  تشّكل  باتت  أن سورية  اليهودية  الوكالة  أدركت  فلقد  1936 - 1939؛  املدة  الكربى يف  الفلسطينية  العربية  الثورة  أثناء  الشهبندرية، 

ا للثورة الفلسطينية عىل مختلف الُصُعد. لذلك اهتمت الوكالة اليهودية اهتماًما كبريًا  ا مهمًّ انطالق هذه الثورة قاعدة إسناد، ومركزًا قياديًّ

فيها  التأثري  بغرض  بنخب سورية مختلفة؛  الرسية  اتصاالته  اليهودية من  للوكالة  السياسية  للدائرة  التابع  املخابرات  بها، وكثف جهاز 

لوقف الدعم الذي كان يقدمه الشعب السوري وقواه الوطنية للثورة الفلسطينية، وكسبها للعمل ملصلحة الوكالة اليهودية، وشق صدع 

بني الحركة الوطنية السورية والحركة الوطنية الفلسطينية، والحصول عىل دعم هذه النخب إلنشاء وطن قومي يهودي يف فلسطني، 

وتهميش حقوق الشعب العريب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية يف إطار اتفاق عريب - يهودي صهيوين شامل عىل حساب الشعب 

العريب الفلسطيني.

وتستند الدراسة إىل مصادر أولية، ويف مقدمتها تقارير كبار املسؤولني يف جهاز املخابرات التابع للدائرة السياسية للوكالة اليهودية 

الذين أجروا تلك االتصاالت، والتي كانت رسية عقوًدا طويلة، وهي محفوظة يف األرشيفات اإلرسائيلية. كما تستند إىل مذكرات قادة 

الوكالة اليهودية حينئذ، عالوة عىل الدراسات والكتب واملذكرات التي عالجت تلك املدة.

مواصلة اتصاالت الوكالة اليهودية بقادة الكتلة الوطنية

بعد  الطرفان  يعقد  ولم   .(2( 1936 وأيلول/ سبتمرب  أغسطس  الوطنية يف آب/  بالكتلة  اجتماعني رسميني  اليهودية  الوكالة  عقدت 

هذين االجتماعني اجتماعات رسمية بينهما. بيد أن الوكالة اليهودية أجرت يف أعقاب هذين االجتماعني الرسميني سلسلة واسعة من 

االتصاالت واالجتماعات غري الرسمية ببعض قادة الكتلة الوطنية وبعض قادة املعارضة الشهبندرية، وقيادات ونخب سورية أخرى، من 

خالل القسم العريب )جهاز املخابرات( التابع للدائرة السياسية للوكالة اليهودية.

إىل  أبشتاين)4)  وإلياهو  ساسون)3)  إلياهو  اليهودية  للوكالة  السياسية  الدائرة  مندوبا  وصل  1937؛  يناير  الثاين/  كانون  بداية  ففي 

دمشق؛ إلعطاء رئاسة الكتلة الوطنية محرَضِي االجتماعني السابقني بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية، وتهنئة قادة الكتلة الوطنية 

بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، بموجب االتفاقية السورية - الفرنسية )1936(، وإجراء اتصاالت بقادة الكتلة ونخب سورية أخرى. 

واجتمع مندوبا الوكالة اليهودية يف هذه الزيارة بجميل مردم )1893 - 1960( رئيس الحكومة السورية، وشكري القّوتيل )1893 - 1967( 

1 هذه الدراسة هي جزء من بحث شامل يجريه الباحث عن العالقات بني الوكالة اليهودية وقادة الحركة الوطنية يف سورية يف الثالثينيات واألربعينيات من القرن املايض. 

ومن املحبذ قراءة دراسة: محمود محارب، "املفاوضات بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية يف سورية"، مجلة أسطور، العدد 1 )كانون الثاين/ يناير 2015(.

2 للمزيد عن هذين االجتماعني الرسميني بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية، انظر: املرجع نفسه.

3 ولد إلياهو ساسون )1903 - 1978( يف دمشق، وهاجر منها يف 1920 إىل فلسطني، وانضم يف 1934 إىل "القسم العريب" )جهاز املخابرات( التابع للدائرة السياسية للوكالة 

الطريق إىل السالم  إلياهو ساسون،  اليهودية، ورسعان ما أصبح مديرًا لذلك القسم، ثم مديرًا لقسم الرشق األوسط يف الدائرة السياسية للوكالة اليهودية، للمزيد انظر: 

]بديرخ إيل هاشلوم[ )تل أبيب: عام عوفيد، 1978(.

إلياهو  الثالثينيات، مثل  اليهودية وتابع يف  للوكالة  السياسية  للدائرة  التابع  العريب" )جهاز املخابرات(  1934 إىل "القسم  أبشتاين )1903 - 1990( يف عام  إلياهو  4 انضم 

ساسون، االتصاالت والعالقات بالنخب العربية، وال سيما يف سورية ولبنان، للمزيد انظر: إلياهو أبشتاين )إيالت(، عودة صهيون والعرب ]شيبات تسيون فعراف[ )تل 

أبيب: دفري، 1974(.
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العالقات بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية واملعارضة الشهبندرية

بابيل )1905 - 1986(، ووديع  البارودي )1887 - 1966(، وفايز خوري )1895 - 1960(، ونصوح  السوري، وفخري  الدفاع واملالية  وزير 

تلحوق )1914 - 1984(، وفريد زين الدين )1909 - 1973()5). وهم من شخصيات الكتلة الوطنية واملعارضة الشهبندرية للحكومة الكتلوية.

بينتو)6)  دافيد  اليهودية يف دمشق  الوكالة  يرافقهما عميل  أبشتاين  وإلياهو  إلياهو ساسون  قام   1937 يناير  الثاين/  2 كانون  ففي 

بزيارة شكري القّوتيل يف بيته يف دمشق. وكانت هذه الزيارة زيارة مجاملة بروتوكولية. فبعد تقديمهما التهنئة له بمناسبة تشكيل الحكومة 

السورية، أخرباه أنهما زاراه من أجل إعطائه محرَضي االجتماعني السابقني بني الكتلة الوطنية والوكالة اليهودية، واعتذرا عن التأخر 

الوكالة  القّوتيل مندويَب  الربملانية، وبتشكيل الحكومة السورية. شكر  باالنتخابات  الوطنية  الكتلة  يف إحضار هذين املحرضين النشغال 

اليهودية ساسون وأبشتاين عىل تهنئتهما، وعىل إتيانهما باملحرَضين، ووضح لهما أن الحكومة السورية التي تشكلت قبل نحو عرشة 

أيام فقط، ال تستطيع إجراء مفاوضات مع الوكالة اليهودية؛ ألنها منهمكة جًدا يف القضايا السورية الداخلية)7).

ويف 4 كانون الثاين/ يناير 1937 اجتمع ساسون وأبشتاين وبينتو، برئيس الحكومة السورية جميل مردم يف مقر الحكومة السورية 

بدمشق. وسّلم أبشتاين يف بداية هذا االجتماع جميل مردم رسالة من حاييم وايزمان رئيس املنظمة الصهيونية العاملية، هنأه فيها بتشكيل 

املناسبة. وعرب  اليهودية بهذه  للوكالة  الدائرة السياسية  الحكومة السورية الجديدة، وكذلك نقل له شفوًيا تهنئة موشيه رشتوك رئيس 

 Chaim Weizmann( جميل مردم عن شكره لوايزمان ورشتوك عىل تهنئتيهما، وقال إن االجتماعني اللذين عقدهما مع حاييم وايزمان

1952 - 1874( تركا فيه أثرًا عميًقا. وأعرب عن اعتقاده أنه ما دام هناك رجل سيايس مثل وايزمان، ورجل محنك وخبري يف قضايا الرشق 

األوسط مثل موشيه رشتوك )Moshe Shertuk 1894 - 1965(، فإنه متفائل بأن قضية العالقات بني اليهود والعرب ستجد لها الحل 

املرغوب فيه. وأضاف مردم أنه اطلع عىل ما دار يف االجتماعني السابقني بني الكتلة الوطنية السورية والوكالة اليهودية، ووضح لهما 

أن الحكومة السورية مشغولة جًدا بالقضايا الداخلية السورية، وأنها ستعالج مسألة املفاوضات مع الوكالة اليهودية يف أول فرصة تسنح 

لها بعد معالجة القضايا السورية الداخلية. وأعرب عن أَسفه لعدم التوصل إىل سالم بني "الشعبني العريب واليهودي" وأكد اعتقاده أن 

الرصاع بني هذين الشعبني هو رصاع بني أقرباء وليس رصاًعا بني غرباء)8).

اجتامع أبشتاين ودافيد هوز مع جميل مردم

عىل إثر اندالع ثورة 1936، واشتداد حدتها، بادرت الحكومة الربيطانية يف ترشين الثاين/ نوفمرب 1936 إىل تشكيل لجنة تحقيق 

ملكية لتقيص األوضاع يف فلسطني، أطلق عليها اسم "لجنة بيل" باسم رئيسها اللورد بيل. وقد أوصت اللجنة، بعد استماعها إىل أطراف 

بتقسيم   ،1937 يوليو  تموز/  يف  الربيطانية  الحكومة  عليه  صدقت  والذي  الربيطانية،  الحكومة  إىل  قدمته  الذي  تقريرها  يف  الرصاع، 

فلسطني إىل ثالثة أقسام؛ قسم عريب ويلحق برشق األردن، وقسم يهودي وتقام عليه دولة يهودية ويتم طرد العرب الفلسطينيني من 

هذا القسم، وكان عددهم يناهز 300 ألف عريب فلسطيني، وقسم يبقى تحت االنتداب الربيطاين مدة من الزمن، ويشمل القدس وبيت 

.S25/5570 5 األرشيف الصهيوين املركزي، "زيارة سورية"، تقرير إلياهو أبشتاين وإلياهو ساسون إىل موشيه رشتوك، 7 / 1 / 1937، ملف

6 ولد دافيد )داوود( بينتو يف دمشق، كان له عالقات بدائرة واسعة من الدمشقيني بحكم أنه طبيب. ورأس يف ثالثينيات القرن املايض لجنة الطائفة اليهودية يف دمشق، 

ونظمه جهاز املخابرات التابع للدائرة السياسية للوكالة اليهودية للعمل ملصلحته يف منتصف ثالثينيات القرن املايض. 

7 األرشيف الصهيوين املركزي، "زيارة سورية".

8 املرجع نفسه.
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لحم والنارصة وممرًا من القدس إىل يافا مع املدن التي يمّر بها كاللد والرملة، وكذلك يشمل هذا القسم حيفا وطربية وصفد وعكا وجزًءا 

واسًعا من النقب)9).

إفشالها  عىل  وعملت  بيل  لجنة  توصيات   )1974  - 1895( الحسيني  أمني  الحاج  بقيادة  العليا  العربية  اللجنة  رفضت  حني  ويف 

منحت  اللجنة  توصيات  ألن  شديدة؛  بمعارضة  اتسمت  األولية  الصهيونية  الحركة  فعل  رّدات  فإن  ضدها،  العربية  البلدان  وحشد 

اليهود "جزًءا صغريًا" فقط من فلسطني. بيد أن هذه املعارضة أخذت تتضاءل وتخفت رويًدا رويًدا، وتتحول إىل تأييد متحفظ بسبب 

توصية اللجنة بطرد العرب الفلسطينيني من الدول اليهودية املقرتحة. وقد أوىل دافيد بن غوريون توصية اللجنة بطرد الفلسطينيني 

بالصهيونية  بلفور، بل كما هو تمسُكنا  بوعد  بالتوصية كما كان تمسكنا  الصهيونية "التمسك  الحركة  أهمية قصوى، وأكد أن عىل 

ذاتها. يجب علينا التمسك بهذه التوصية بأقىص قوتنا وإرادتنا وأمانينا، ألن يف هذه التوصية من مجمل التوصيات، تعويًضا ما عن 

إمكاننا  لم يكن يف  وإذا   ]...[ املساحة  لزيادة  اعتقادي، أهم من جميع مطالبنا  الرتحيل بحسب  بند  إن   .]...[ البالد  أجزاء  بقية  سلخ 

بمقدورنا  يكون  لن  فإنه  بريطانية،  ملكية  لجنة  تقرتحه  الذي  األمر  عربية؛  مناطق  إىل  ونقلهم  اآلن  ظهرانينا  بني  من  العرب  إخراج 

إلينا بسبع عيون  العالم املعادي ينظر  الدولة، عندما يكون كل  إنشاء  بعد   - القيام بذلك أصاًل  إذا أمكننا  القيام بذلك بسهولة – هذا 

ملراقبة ترصفنا نحن تجاه أقليتنا")10).

يف خضم النقاش عن لجنة بيل وما قد تويص به، استقل إلياهو أبشتاين ودوف هوز)11) طائرة صغرية من مطار اللد يف فلسطني 

اليهودية من هذه  الوكالة  السورية جميل مردم. وهدفت  الحكومة  برئيس  1937، لالجتماع  26 شباط/ فرباير  إىل مطار دمشق، يف 

ضد  تقف  املدة  تلك  يف  اليهودية  الوكالة  قيادة  وكانت  بيل.  لجنة  من  معه  مشرتك  موقف  بلورة  وإىل  به،  عالقاتها  تعزيز  إىل  الزيارة 

سعت  ذلك،  جانب  إىل  فلسطني.  كل  يف  اليهودية  الدولة  إلنشاء  وتسعى  اليهود،  واملستوطنني  الفلسطينيني  بني  فلسطني  تقسيم 

األطراف،  جميع  مطالب  الحسبان  يف  يأخذ  أن  يجب  الفلسطينية  للقضية  حل  أي  أن  يف  مردم  جميل  مع  للتفاهم  اليهودية  الوكالة 

انتظرهما يف  الذي  بينتو  العرب وبريطانيا)12). وقد رتب هذا االجتماع دافيد  وال سيما مطالب الحركة الصهيونية وليس فقط مطالب 

فمن  جمة.  صعوبات  يواجه  مردم  جميل  السورية  الحكومة  رئيس  أن  عىل   - لالجتماع  الطريق  يف  وهما   - وأطلعهما  دمشق،  مطار 

ناحية، يعارض كبار موظفي سلطات االنتداب الفرنيس يف سورية السياسة املرنة التي كانت تتبعها الحكومة الفرنسية تجاه الحكومة 

عن  رضاهم  لعدم  السورية  الوطنية  الكتلة  قادة  من  ومعارضة  شديد  لنقد  يتعرض  مردم  جميل  كان  أخرى،  ناحية  ومن  السورية. 

سياسته املعتدلة التي يتبعها تجاه فرنسا، ولعدم رضاهم عن البطء يف تحقيق األهداف السورية، إضافة إىل تعرضه لحمالت املعارضة 

الشهبندرية الشعواء ضده وضد حكومة الكتلة الوطنية.

استهّل دوف هوز االجتماع بقوله إنه تدور شائعات عن إمكان أن تويص لجنة بيل امللكية بتقسيم فلسطني إىل دولتني؛ واحدة 

اليهودية  املصالح  سيؤذي  فإنه  فعاًل،  تنفيذه  وجرى  فلسطني،  بتقسيم  بيل  لجنة  أوصت  ما  إذا  أنه  وأضاف  عربية.  وأخرى  يهودية 

9 محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية يف مختلف مراحلها، ج 1، ط 2 )صيدا/ بريوت: منشورات املكتبة العرصية، 1959(، ص 158 - 159

10 محمود محارب، "الصهيونية والهاجس الديمغرايف"، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 194 )أيار/ مايو 1989(؛ دافيد بن غوريون، مذكرات ]عربي[، مج 4 )تل أبيب: 

عام عوفيد، 1974(، ص 289 - 299.

العسكرية  املنظمة  األوىل، وكان من مؤسيس  العاملية  الحرب  العثماين يف  الجيش  فلسطني، وخدم يف  إىل  بولندا، وهاجر يف صغره  )1894 - 1940( يف  11 ولد دوف هوز 

الصهيونية "الهاغاناه" يف 1920، وكان من قادتها األوائل. 

دمشق،  يف  مردم  جميل  السورية  الحكومة  برئيس  أبشتاين  وإلياهو  هوز  دوف  اجتماع  عن  رشتوك  موشيه  إىل  أبشتاين  إلياهو  تقرير  املركزي،  الصهيوين  12 األرشيف 

.1937 / 2 / 26
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العالقات بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية واملعارضة الشهبندرية

والعربية يف فلسطني، وسيؤذي سورّية أيًضا. ووضح إلياهو أبشتاين يف هذا االجتماع أن الوكالة اليهودية ال تطالب الحكومة السورية 

جانبني  وجود  منطلق  من  الفلسطينية  القضية  العرب  امللوك  عالج  فقد  العرب.  امللوك  تدخل  مثلما  الفلسطينية  القضية  يف  بالتدخل 

أبشتاين أن أي  الفلسطينية. وأكد  القضية  اليهودي يف  الجانب  العرب وبريطانيا، وتجاهلوا  الفلسطينية؛ هما  القضية  اثنني فقط يف 

دون  من  الفلسطينية  للقضية  حل  إىل  التوصل  يتم  لن  ألنه  الفشل؛  ستالقي  العرب  امللوك  سلكها  التي  الطريق  يف  للسري  محاولة 

اليهودي. الجانب 

يف  أطراف  ثالثة  وجود  فرضية  يقبلون  الوطنية  الكتلة  قيادة  يف  وزمالَءه  بأنه  مردم،  جميل  السورية  الحكومة  رئيس  وأجاب 

القضية الفلسطينية؛ وهم العرب واليهود وبريطانيا، ويرون أن التوصل إىل السالم الحقيقي يتم فقط إذا ُأخذ يف الحسبان مصالح 

جميع هذه األطراف. وأضاف مردم - وفق تقرير إلياهو أبشتاين - أن السوريني أناس عمليون، ونظرتهم إىل القضية الفلسطينية هي 

نظرة عملية، وعرّب عن اتفاقه مع مندويب الوكالة اليهودية يف رفض تقسيم فلسطني، وأكد أن أي حل للقضية الفلسطينية ينبغي أن 

الكتلة  إن  قائاًل:  وأردف  والروحانية.  املادية  الحياة  نواحي  واليهود يف جميع  العرب  بني  والتعاون  السالم  أساس عالقات  يقوم عىل 

الفلسطينية  القضية  جوانب  إلدراك  وسعت  وشاماًل،  جذرًيا  فهًما  مطالبها  فهم  اليهودية  الوكالة  مع  اتصاالتها  يف  حاولت  الوطنية 

من خالل تفهم "الرؤية القومية للوكالة اليهودية وإدراك املنفعة التي قد تأيت من املرشوع الصهيوين يف فلسطني للشعب العريب كله 

ولعرب فلسطني أنفسهم". ووضح جميل مردم أن هذا ال يعني أن الكتلة الوطنية تقبل جميع ما طرحه مندوبو الوكالة اليهودية يف 

اليهودية، واستمرت يف إجرائها  بالوكالة  الوقت نفسه لم توقف هذه االتصاالت  الوطنية يف  الكتلة  السابقة. وأردف أن  االجتماعات 

أنه  االجتماع  ختام  يف  اليهودية  الوكالة  مندويب  مردم  جميل  وأبلغ  ومعقولة.  مرضية  نتائج  إىل  التوصل  أجل  من  نية؛  وبحسن  بصرب 

بغرض  العليا  العربية  اللجنة  رئيس  الحسيني  أمني  بالحاج  وأنه سيتصل  ما جرى يف هذا االجتماع،  سيعرض عىل حكومته مضمون 

التأثري فيه ويف سائر القادة الفلسطينيني)13).

يبدو أن جميل مردم لم ينجح يف مسعاه للتأثري يف الحاج أمني الحسيني والقادة الفلسطينيني لالستجابة ملطالب الوكالة اليهودية. 

فالقيادة الفلسطينية كانت تطالب بوقف الهجرة اليهودية وقًفا تاًما، واستقالل فلسطني، وتسعى للتوصل إىل ذلك من خالل النضال 

والضغط عىل بريطانيا، وليس من خالل التفاوض مع الحركة الصهيونية التي كانت ترفض استقالل فلسطني، وتتمسك بإنشاء دولة 

1937 يف باريس، وهو  10 حزيران/ يونيو  يهودية يف فلسطني وباستمرار الهجرة اليهودية إليها. ففي اجتماعه مع إلياهو أبشتاين يف 

االجتماع الخامس بني الرجلني يف نصف العام األخري، قال له جميل مردم إنه فشل يف إقناع القيادة الفلسطينية بإجراء مفاوضات مع 

الوكالة اليهودية)14). وليس مؤكًدا أحاول مردم حًقا إقناع الحاج أمني الحسيني، أم أنه ادعى ذلك يف إطار براغماتيته التي تميز بها.

وأعرب مردم يف هذا االجتماع عن اعتقاده أن لجنة بيل لن تتمكن من إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، فالحل - وفق ما 

طرح مردم - ينبغي أن يتم فقط من خالل مفاوضات مبارشة بني الطرفني. وذكر أنه يعلم من مصادر موثوقة بأن لجنة بيل ستويص 

الحسيني  أمني  الحاج  وأن  الله،  عبد  األمري  قيادة  تحت  األردن  برشق  سيلحق  فلسطني  من  العريب  القسم  وأن  فلسطني،  بتقسيم 

يعارض ذلك بشدة، وسيتصدى له بكل قوته. وأضاف أنه بعد أن يتمكن من حل مشكالت سورية امللحة يف الشهور القادمة، فإنه 

سيبذل جل جهده للتوصل إىل اتفاق بني الفلسطينيني والوكالة اليهودية.

13 املرجع نفسه.

.S25/22179 14 األرشيف الصهيوين املركزي، تقرير إلياهو أبشتاين إىل موشيه رشتوك من باريس، 10 / 6 / 1937، ملف
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قّدر  وإنه  األيام،  من  يوم  يف  قط  يعارضها  لم  وإنه  الصهيونية،  يعارض  ال  إنه  االجتماع  هذا  يف  ألبشتاين  مردم  جميل  وقال 

دائًما مواهب قادتها، وأّيد - وال يزال يؤيد - التوصل إىل اتفاق عريب – يهودي، وأنه أخرب كبار املوظفني الفرنسيني الذين التقى بهم 

خالل زيارته الحالية لباريس أن سورية بحاجة إىل الكثري من الخرباء يف املجاالت املختلفة، وأن مساعدة اليهود يف هذه املجاالت 

ستكون مفيدة جًدا. وأشار مردم إىل أنه سيقول ذلك لرئيس الحكومة الفرنسية ليون بلوم عندما يجتمع به يف زيارته الحالية. وكال 

جميل  وقال  والعرب.  اليهود  بني  تفاهم  إىل  التوصل  أجل  من  سيعمل  بلوم  بأن  قناعته  عن  وعرّب  بلوم،  لليون  املديح  مردم  جميل 

مردم ألبشتاين يف سياق تودده إليه إنه - أي جميل مردم - كان قد كتب رسالة مطولة إىل امللك عبد العزيز ملك السعودية يف رضورة 

التوصل إىل اتفاق بني اليهود والعرب، وأكد له أنه يعتزم إثارة موضوع رضورة التوصل إىل اتفاق بني اليهود والعرب مجدًدا مع امللك 

ثّمنت  اليهودية  الوكالة  أن  االجتماع  ختام  يف  له  وأكد  مواقفه،  عىل  مردم  جميل  أبشتاين  إلياهو  شكر  فرصة.  أقرب  يف  العزيز  عبد 

وتثّمن عالًيا مواقفه الودية والعديد من زمالئه تجاه الوكالة اليهودية، وبأنها ستستمر يف عالقاتها به وبالكتلة الوطنية، بغض النظر 

عن القرارات التي ستويص بها لجنة بيل)15).

يف بداية ترشين الثاين/ نوفمرب 1937 تعرضت دمشق وعدة مناطق أخرى يف سورية إىل أمطار غزيرة وفيضانات أّدت إىل وقوع 

بينتو أن تقوم الوكالة اليهودية بتعزية الحكومة السورية، وأن تقدم لها  خسائر يف الكثري من األرواح واملمتلكات. وقد اقرتح دافيد 

ال  أن  تخىش  اليهودية  الوكالة  وكانت  السورية.  الحكومة  وبني  بينها  العالقات  تعزيز  أجل  من  وذلك  املنكوبني،  إلسعاف  مالًيا  مبلًغا 

تقبل الحكومة السورية مثل هذه الخطوة. لذلك طلب إلياهو ساسون من دافيد بينتو فحص األمر مع الحكومة السورية. واستفرس 

الدائرة  رئيس  أرسل  ذلك  إثر  وعىل  الخطوة)16).  بهذه  قبوله  أبلغه  الذي  مردم  جميل  السورية  الحكومة  رئيس  األمر  هذا  عن  بينتو 

السياسية للوكالة اليهودية موشيه رشتوك، من خالل دافيد بينتو، رسالة تعزية للحكومة السورية وشفعها بشيك من الوكالة اليهودية 

وبنك أنكلو فلسطني، وقدره ألفا لرية سورية. فقبلها رئيس الحكومة السورية جميل مردم وأرسل رسالة شكر إىل موشيه رشتوك)17).

اجتامع ساسون وشيلواح بلطفي الحفار

يف أواخر كانون الثاين/ يناير 1938 طلب عميل الوكالة اليهودية عضو الربملان السوري عن الطائفة اليهودية يوسف لنيادو)18) من 

موشيه رشتوك إرسال ممثلني للوكالة اليهودية إىل دمشق؛ لالجتماع بلطفي الحفار ونسيب البكري القياديني يف الكتلة الوطنية السورية. 

وقد جاء هذا الطلب عىل إثر اجتماع لنيادو بالحفار والبكري وتطرقهما يف هذا االجتماع إىل الثورة يف فلسطني، وتأكيدهما ما تؤدي إليه 

هذه الثورة، وما يقود إليه استمرار الكفاح الفلسطيني املسلح من آثار سلبية يف املسألة السورية. وقد حثهما يوسف لنيادو يف هذا االجتماع 

عىل دعوة ممثلني للوكالة اليهودية "من أجل التشاور يف شأن القيام بعمل مشرتك مع الوكالة اليهودية ضد استمرار الثورة يف فلسطني 

وضد الدعاية األجنبية" التي تخدم أملانيا وإيطاليا)19). وقد وافق لطفي الحفار ونسيب البكري عىل اقرتاح لنيادو، وكتب لطفي الحفار 

15 املرجع نفسه.

 .S25/22229 16 األرشيف الصهيوين املركزي، رسالة دافيد بينتو إىل إلياهو ساسون، 4 / 11 / 1937، ملف

.S25 / 22179 17 األرشيف الصهيوين املركزي، رسالة رئيس الحكومة السورية جميل مردم إىل موشيه رشتوك رئيس الدائرة السياسية للوكالة اليهودية، 14 / 11 / 1937، ملف

18 ولد يوسف لنيادو يف دمشق وانتخب يف ثالثينيات القرن املايض عضًوا يف مجلس الشعب السوري، ونّظمه جهاز املخابرات التابع للدائرة السياسية للوكالة اليهودية للعمل 

ملصلحته يف منتصف ثالثينيات القرن املايض.

.S25 / 22211 19 األرشيف الصهيوين املركزي، تقرير إلياهو ساسون وريؤوفني زاسلني إىل موشيه رشتوك، 2 / 2 / 1938، ملف
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رسالة خطية إىل الوكالة اليهودية دعاها فيها من خالل لنيادو إىل عقد اجتماع يف دمشق بمندوبيها)20). استجابت الوكالة لهذا الطلب، 

وريؤوفني  ساسون  إلياهو  اجتمع   1938 يناير  الثاين/  كانون   30 ويف  دمشق.  إىل  شيلواح)21)  زاسلني  وريؤوفني  ساسون  إلياهو  وأرسلت 

شيلواح، يرافقهما يوسف لنيادو، بلطفي الحفار يف بيته يف دمشق. ولم يشارك نسيب البكري يف هذا االجتماع ألنه لم يكن موجوًدا يف 

دمشق يف ذلك اليوم، وفق ما جاء يف تقرير ساسون وزاسلني إىل موشيه رشتوك عن هذا االجتماع)22). وبعد ترحيب لطفي الحفار بضيوفه 

حرص يوسف لنيادو عىل رشح أسباب االجتماع وهدفه، ثم تحدث لطفي الحفار فقال: إنه هو وزمالءه يف قيادة الكتلة الوطنية اعتقدوا 

دائًما رضورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وأن "الشعبني العريب والعربي أبناء عمومة"، وأنه ال يمكن إيجاد حل للقضية الفلسطينية 

من دون أخذ الطرف اليهودي يف الحسبان. وذكر ساسون وشيلواح يف تقريرهما ملوشيه رشتوك عن هذا االجتماع أنهما تدخال هنا ليك ال 

يتمحور الحديث يف هذا االجتماع عن الحل السيايس، وقاال إنه يجب - قبل الحديث عن الحل السيايس للقضية الفلسطينية - التشاور 

والبحث يف كيفية التغلب عىل العنف وانعدام األمن السائدين يف فلسطني. وأشارا - يف سياق إجابتهما عن سؤال لطفي الحفار حول من 

تقع عليه مسؤولية العنف يف فلسطني – إىل أن القيادة الفلسطينية هي املسؤولة عن ذلك، واتهماها بأنها تتلقى دعًما مالًيا من أملانيا 

وإيطاليا. نفى لطفي الحفار أن تكون القيادة الفلسطينية تتلقى دعًما مالًيا من أملانيا وإيطاليا، وأشار إىل أن هذه التهمة بالذات وجهت 

أيًضا إىل قيادة الكتلة الوطنية السورية التي لم تكن لها عالقة بأملانيا وإيطاليا. ثم طرح ساسون وشيلواح موضوع الدعم الذي تتلقاه 

الثورة الفلسطينية من الشعب السوري، وقاال إن سورية تقدم دعًما للثورة الفلسطينية، وأشارا إىل أن العديد من الشهداء والجرحى يف 

فلسطني يف املّدة األخرية كانوا سوريني. فقال لطفي الحفار إنه قد يكون قد انضم إىل الثورة يف فلسطني بعض السوريني "بدافع الحصول 

الوطنية  للكتلة  الصعب"  "الوضع  لهما  الحفار  للثورة يف فلسطني. ورشح لطفي  تقدم مساعدات  لهما أن سورية ال  وأكد  املال"،  عىل 

والحكومة السورية. فعند تجدد الثورة يف فلسطني وازدياد عمليات البطش والقمع التي يقوم بها الجيش الربيطاين ضد الفلسطينيني - 

بما يف ذلك إبعاد العديد من القادة الفلسطينيني إىل خارج فلسطني - تعاظم التعاطف مع الثورة الفلسطينية يف صفوف الشعب السوري، 

أحياء دمشق ومناطق  الكبري يف  التأثري  الجهات ذات  الثورة. وطالبت هذه  الدعوات من جهات سورية مختلفة إىل مساعدة  وازدادت 

الضغط  هذا  ووضع  فلسطني.  يف  الثورة  وبدعم  الحياد،  عىل  الوقوف  عن  بالتوقف  السورية  والحكومة  الوطنية  الكتلة  مختلفة  سورية 

ا، بيد أن الحكومة السورية والكتلة الوطنية صمدتا أمام هذا الضغط، وفق ما ذكر  الحكومة السورية والكتلة الوطنية يف موقف حرج جدًّ

ا، وتمكنتا من منع انضمام السوريني إىل الثورة يف فلسطني، وذلك ألن مصلحة سورية تقتيض وقف الثورة يف  الحفار، وبذلتا جهًدا جمًّ

فلسطني. وشدد الحفار عىل أن السوريني ال يشاركون يف الثورة يف فلسطني باستثناء بعض األفراد، وذلك نتيجة للجهد الذي بذلته الكتلة 

الوطنية والحكومة السورية.

أعرب ساسون وشيلواح عن تثمني الوكالة اليهودية العايل هذا الجهَد الذي بذلته الكتلة الوطنية والحكومة السورية، بيد أنهما 

أشارا إىل أن دمشق باتت تشكل مركزًا لقيادة الثورة يف فلسطني التي تنظم مختلف صور الدعم للثورة الفلسطينية. فأجابهما الحفار بقوله 

إنه عندما يلجأ القادة الفلسطينيون إىل دمشق فإن "واجبنا القومي يحتم علينا استضافتهم ألننا عرب قوميون، ولكننا حذرناهم بوضوح 

من القيام بأي نشاط يدعم الثورة يف فلسطني وشددنا مراقبتهم. وأعتقد أنهم ال يقومون بنشاطات تذكر". وأضاف أن الشعب السوري 

والصحافة السورية ينتقدان بشدة موقف الكتلة والحكومة السورية من الثورة يف فلسطني، وال سيما مع عمليات القمع والبطش التي 

20 املرجع نفسه.

21 ولد ريؤوفني زاسلني شيلواح )1909 - 1959( يف القدس، وتابع االتصاالت بالنخب العربية يف الثالثينيات واألربعينيات، وكان من مؤسيس األجهزة األمنية اإلرسائيلية 

غداة تأسيس إرسائيل، ورأس جهاز املوساد يف 1948 - 1952، انظر: حجاي شاكيد، موساد لرجل واحد: ريؤوفني شيلواح أب املخابرات اإلرسائيلية ]موساد شل إيش 

إحاد: ريؤوفني شيلواح[ )القدس: عيدنيم، 1988(.

22 املرجع نفسه.
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يقوم بها الجيش الربيطاين ضد الفلسطينيني. وأكد أن الكتلة الوطنية تسعى إليجاد حل للقضية الفلسطينية، وأنها تدرك أهمية "الشعب 

اليهودي" يف القضية الفلسطينية، وأنه ال يمكن حلها من دون أخذهم يف الحسبان، وأنها ترى فيهم قوة منتجة، بمقدورها جلب الربكة 

إىل الرشق وفلسطني)23).

أوىل موشيه رشتوك رئيس الدائرة السياسية االتصاالت بالكتلة السورية يف تلك املدة من تطورات القضية الفلسطينية السورية 

اهتماًما كبريًا. وقد احتلت هذه االتصاالت مكانة مهمة يف كلمَتي موشيه رشتوك يف اجتماع مركز "اللجنة املركزية" لحزب مباي الذي 

إدارة  اجتماع  1938، وكذلك يف  2 شباط/ فرباير  والذي عقد يف  اليهود يف فلسطني،  املستوطنني  اليهودية ومجتمع  الوكالة  يقود  كان 

الوكالة اليهودية يف 6 شباط/ فرباير 1938 )24). وقد ذكر موشيه رشتوك يف اجتماع إدارة الوكالة اليهودية أن رجال الدائرة السياسية للوكالة 

اليهودية يذهبون بني الفينة واألخرى إىل سورية ولبنان من أجل تعقب نشاطات رئيس الهيئة العربية العليا الحاج أمني الحسيني وقادة 

الثورة الفلسطينية املقيمني يف سورية ولبنان. وأضاف موشيه رشتوك أن يوسف لنيادو عضو الربملان السوري طلب يف األيام األخرية من 

الوكالة اليهودية إرسال أحد نشطائها إىل دمشق؛ لتزويده بمعلومات مهمة عن الثوار الفلسطينيني، وإلجراء مفاوضات مع الكتلة الوطنية 

اتصاالتهما  بجدية يف  تتعاطيان  الوطنية  والكتلة  السورية  الحكومة  أن  اعتقاده  وأعرب عن  اتفاق عريب - يهودي.  إمكان تحقيق  يف 

الثورة  بوقف  معنّية  السورية  الحكومة  أن  وأكد رشتوك  يهودي.  اتفاق عريب  إىل  والتوصل  الفلسطينية  القضية  اليهودية لحل  بالوكالة 

يف فلسطني لعدة أسباب، يأيت يف مقدمتها اعتقاد الحكومة السورية أن استمرار الثورة يف فلسطني يؤخر تصديق الربملان الفرنيس عىل 

املعاهدة السورية – الفرنسية، وأنه موضوع تستغله املعارضة السورية بقيادة عبد الرحمن الشهبندر ضد الحكومة السورية، وأنه يلحق 

أرضارًا اقتصادية بسورية. وأشار إىل أنه عىل اطالع أيًضا بأن اهتمام الحكومة السورية والكتلة الوطنية بالقضية الفلسطينية وباملفاوضات 

بقيادة  السورية  املعارضة  عند  مهًما  موضوًعا  ُتَعّد  الفلسطينية  فالقضية  داخلية.  سورية  سياسية  عوامل  إىل  يعود  اليهود؛  الوكالة  مع 

الشهبندر، يستعملها هي وملف املفاوضات بني العرب واليهود ضد الحكومة السورية؛ لخدمة أغراضه السياسية يف سورية. وأضاف أن 

الحكومة السورية والكتلة الوطنية تسعيان إلخراج ملف املفاوضات مع الوكالة اليهودية يف شأن التوصل إىل اتفاق عريب - يهودي من 

يد الشهبندر وإبقائه يف يدها)25).

تعامل نسيب البكري مع الوكالة اليهودية

ا عندما نجحت يف تجنيد نسيب البكري، أحد قادة الكتلة الوطنية يف  حققت الوكالة اليهودية يف شباط/ فرباير 1938 إنجازًا مهًما جدًّ

سورية، للعمل جاسوًسا لها مقابل مبالغ مالية دفعتها له. كان نسيب البكري الذي احتل مكانة مهمة يف قيادة الكتلة الوطنية يف سورية 

خصوًصا والحركة الوطنية السورية عموًما، جاسوًسا مثالًيا يف نظر الوكالة اليهودية، وال سيما أنها جندته للعمل ملصلحتها أثناء وصول 

ها إيذاًء للمرشوع الصهيوين. الثورة يف فلسطني إىل أعىل مراحل قوتها، وأشدِّ

النبي محمد. ودرس يف املدرسة التجهيزية يف  البكري )1888 - 1966( يف دمشق لعائلة أرستقراطية تدعي نسبها إىل  ولد نسيب 

1912. انضم نسيب البكري وأخواه فوزي وسامي إىل جمعية "العربية  دمشق، ويف املدرسة السلطانية يف بريوت، وتخرج فيها يف عام 

23 املرجع نفسه.

24 موشيه شاريت، مذكرات سياسية ]يومان مديني[، مج 3 )تل أبيب: عام عوفيد، 1972(، ص 26 - 34.

25 املرجع نفسه.
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الفتاة" الرسية، وكان نسيب سكرتريًا لها. وكان من أوائل امللتحقني بثورة األمري فيصل الذي عينه يف عام 1918 مستشاره الخاص)26). 

الثورة  نشوب  وعند  سورية.  لعرش  املرشحني  أحد  البكري  نسيب  كان  دمشق  الفرنيس  الجيش  واحتالل  فيصل  حكومة  سقوط  وبعد 

السورية يف عام 1925 كان من أوائل امللتحقني بها. ويف عام 1932 انتخب يف الربملان السوري نائًبا عن دمشق، وأعيد انتخابه يف الربملان 

يف عام 1936. كما كان من مؤسيس الكتلة الوطنية وأحد قادتها ورئيس فرعها يف دمشق، وعينته الحكومة السورية التي شكلتها الكتلة 

الوطنية يف عام 1936 محافًظا لجبل العرب. ويف أواخر 1939 تقرب نسيب البكري إىل معسكر الشهبندر وأصبح ُيحسب عليه)27). وتوىل 

وزارة العدل من شباط/ فرباير 1939 إىل حزيران/ يونيو 1939، ثم توىل وزاريت الزراعة واالقتصاد. وانتخب يف الربملان السوري يف عاَمي 

1943 و1949، وكان من أبز مؤسيس حزب الشعب يف عام 1948، إذ انُتخب نائًبا لرئيس الحزب. وكان محافًظا اجتماعًيا ودينًيا أكرث من 
زمالئه يف قيادة الكتلة الوطنية، وحظي بالدعم القائم عىل السمعة الدينية ومكانة عائلته االجتماعية، فكان يتحرك بسهولة يف أوساط 

الجماهري التقليدية يف األحياء الشعبية، وعىل عالقات قوية بقدامى املحاربني يف ثورة 1925 )28).

ويتبني من الوثائق اإلرسائيلية أن نسيب البكري ظل عمياًل للوكالة اليهودية سنواٍت)29). وقد تمكنت الوكالة اليهودية من خالل 

تعامله معها من تحقيق عدة أهداف مهمة لها جًدا، أبرزها:

ӵӵ الحصول عىل معلومات دقيقة عن الثوار الفلسطينيني، وعن أنصارهم السوريني، وعن طرق دخولهم إىل فلسطني، وطرق تهريب

السالح من سورية إىل فلسطني، وعن مصادر السالح وكمياته.

ӵӵ السورية الوطنية والحكومة  الكتلة  الوطنية  الكتلة  أّويل عن قرارات  والدقيقة من مصدر  املهمة  املعلومات  الحصول عىل مزيد من 

وسياساتهما، وال سيما تجاه القضية الفلسطينية والثورة يف فلسطني، وتجاه الوكالة اليهودية واملرشوع الصهيوين.

ӵӵ التأثري من خالله، وال سّيما أنه أصبح وزيرًا يف الحكومة السورية، يف العديد من سياسات الحكومة السورية والكتلة الوطنية وقراراتهما

يف املوقف من الثورة يف فلسطني، والدعم السوري لها، واملوقف من الوكالة اليهودية.

بداية تعامل نسيب البكري

ا. ويف بداية شباط/ فرباير 1938  كانت عالقات نسيب البكري مع يوسف لنيادو عضو الربملان السوري وعميل الوكالة اليهودية حسنة جدًّ

أرسل يوسف لنيادو تقريرًا إىل املكتب العريب )جهاز املخابرات( التابع للدائرة السياسية يف الوكالة اليهودية؛ أخربه فيه بأن نسيب البكري عىل 

استعداد للتعاون مع الوكالة، وأن لديه معلومات مهمة يريد إبالغها إليها. وعند وصول هذا الخرب املهم سافر إلياهو ساسون من القدس إىل 

دمشق لالجتماع بالبكري، وتجنيده للعمل ملصلحة الوكالة اليهودية. ويف الرابع والخامس والسادس من شباط/ فرباير 1938 اجتمع ساسون 

بالبكري يف بيته يف دمشق ثالث مرات. وقد توقف االجتماعان األول والثاين بينهما فلم يكمال حديثهما؛ بسبب حضور ضيوف لزيارة 

البكري. أما االجتماع الثالث الذي عقد يف بيت البكري مساء 6 شباط/ فرباير 1938 فاستمر ساعتني وشارك فيه يوسف لنيادو، وقد جرى فيه 

االتفاق عىل بدء التعاون بني نسيب البكري والوكالة اليهودية)30). ويشري ساسون يف تقريره عن هذا االجتماع ملوشيه رشتوك رئيس الدائرة 

26 فيليب خوري، سورية واالنتداب الفرنيس: سياسة القومية العربية 1920 - 1945 )بريوت: مؤسسة األبحاث العربية،1997(، ص 198 - 199.

27 املرجع نفسه، ص 634.

28 املرجع نفسه، ص 360.

إلياهو ساسون املوجه إىل ي.  انظر مثاًل: األرشيف الصهيوين املركزي، تقرير  آتية.  اليهودية لسنوات  الوكالة  البكري مع  29 ثمة تقارير كثرية عن استمرار تعامل نسيب 

.S25 / 6568 يوسف، 23 / 1 / 1940، ملف

 .S25 / 22211 30 األرشيف الصهيوين املركزي، تقرير إلياهو ساسون من دمشق إىل موشيه رشتوك، 6 / 2 / 1938، ملف
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السياسية للوكالة اليهودية، إىل أن نسيب البكري وإلياهو ساسون تحدثا برصاحة يف هذا االجتماع. وقد ذكر البكري يف بداية هذا االجتماع 

أنه "جرت بينه وبني يوسف لنيادو عدة محادثات عن الوضع يف فلسطني، وأن كليهما استخلص رضورة دعوة ممثلني من الوكالة اليهودية 

للتداول معهم يف الوسائل التي يجب القيام بها يف سورية وباريس ولندن، والتي من شأنها إحداث تغيري إيجايب رسيع وملموس يف الوضع 

يف فلسطني". شكر ساسون نسيب البكري عىل أقواله هذه، وقال بعد مداولة قصرية بينهما: "لقد ذكر يوسف لنيادو يف رسالته املوجهة إلينا 

أن لديكم معلومات تودون إبالغنا بها، عن الدعاية اإليطالية واألملانية يف سورية، وعن منظمات الثوار، وعن تهريب السالح إىل فلسطني. 

ويف حديثه معي قال يل لنيادو إنكم معنيون بالتعاون معنا، بعدما استخلصتم بوضوح أن مصالح سورية توجب ذلك". وقد أيد لنيادو ما قاله 

ساسون، وأقر نسيب البكري بذلك. وقال يف سياق سعيه لتعزيز مكانته ودوره، وأهمية املعلومات والخدمات التي بمقدوره تقديمها للوكالة 

اليهودية إنه "عىل استعداد إلجراء بحث جدي من أجل كشف كل هذه األمور، وإنه عىل ثقة بأنه سيتلقى كل املساعدة املطلوبة من أصدقائه 

الذين كانوا قد شاركوا معه يف الثورة السورية يف عام 1925، والذين يقوم بعضهم بتهريب السالح وتجنيد الثوار. ويف إمكانه، بواسطة أخيه 

مظهر البكري مدير رشطة دمشق، تجنيد جميع رجال الرشطة واملخربين لتقيّص نشاطات الثوار الفلسطينيني يف سورية. ويستطيع من 

خالل معرفته الكولونيل بانكه مدير عام الجندرمة السورية إدخال تغيريات أساسية يف حراسة الحدود رغم أنف عادل العظمة، مدير قسم 

الداخلية". وأضاف نسيب البكري أنه "يعرف العالقات القائمة بني عادل العظمة وأخيه نبيه، وبني الثوار الفلسطينيني، وادعى أن يف 

إمكانه وقف هذه العالقات بواسطة قادة الحكم يف سورية. وله معارف وأصدقاء وأقارب يف معظم البنوك يف دمشق، وباستطاعته االطالع 

بواسطتهم عىل جميع املبالغ التي تصل من خارج سورية بأسماء الثوار الفلسطينيني أو بأسماء مؤيديهم وأصدقائهم يف دمشق. كما يعرف 

أن محمد األشمر يقف عىل رأس مهريب السالح إىل فلسطني، وقد سمع قبل أسبوعني من األشمر نفسه أنه هّرب إىل فلسطني خالل أسبوع 

واحد فقط 220 بندقية، وكمية كبرية من الرصاص. وقد سافر محمد األشمر هذا األسبوع إىل العراق والحجاز"، وأن نسيب البكري "يعرف 

القائمني بأعماله، وبوسعه أن يعرف من خالل الحديث معهم، مرة أو مرتني، أسماء املهربني وطرق التهريب وأسماء الثوار الفلسطينيني 

املسؤولني عن التهريب")31). ويف ختام أقواله سأل نسيب البكري إلياهو ساسون عّما إذا كانت الوكالة اليهودية عىل استعداد لـ "بحث كل 

هذه األمور معه بجدية". أجاب إلياهو ساسون، وفق ما ذكره يف تقريره، بأن البكري – يف ما يبدو - لم يدرس املسألة بما فيه الكفاية، وأنه 

من األفضل أن يدرسها ويحيط بها من جميع جوانبها وأن يعد، بناًء عىل ذلك، خطة ملموسة خالل أسبوع أو أسبوعني، ويقدمها للوكالة 

اليهودية. وهذه الخطة "نقبلها إذا وجدناها مالئمة لنا ونرفضها إذا لم تكن تتالءم مع مصالحنا". واستوضح نسيب البكري عن "التكاليف"، 

أيطرحها يف الخطة؟ فأبلغه ساسون أنه "ينبغي التطرق إىل تكاليف كل هذه األمور ليك يكون كل يشء واضًحا ومعروًفا منذ البداية ملديري 

عند اتخاذه قراره النهايئ يف شأن الخطة". وأضاف أنه إذا ما قرر مديره الرفض لسبب من األسباب فإنه ينبغي أن ال يؤثر ذلك يف العالقات 

الودية بني الطرفني. فرّد نسيب البكري مّدعًيا أن قبوله القيام بهذه املهمة ال يهدف إىل تقديم الخدمة للوكالة اليهودية فقط ولكن لسورية 

أيًضا. فهو وأصدقاؤه يقّدرون، كما ذكر، الخطر الذي يهدد سورية من جراء استمرار الثورة يف فلسطني. وأضاف أنه ينبغي االهتمام بأربعة 

موضوعات:

"أواًل، وقف الثورة يف فلسطني.

ثانًيا، وقف الدعاية السامة ضد الصهيونية يف الصحف السورية، ويف الخطب يف املساجد، ويف االجتماعات املختلفة يف سورية.

ثالًثا، محاولة كسب ما يمكن كسبه من أصدقاء للوكالة اليهودية من بني صفوف الشعب السوري، ال سيما من بني صفوف قادته.

31 املرجع نفسه.
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دراســات
من املفاوضات إىل االخرتاق

العالقات بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية واملعارضة الشهبندرية

رابًعا، محاولة إيجاد حل مالئم للقضية الفلسطينية")32).

وقال نسيب البكري إنه عىل استعداد أن يهتم بمعالجة املوضوع األول، وأن الكتلة الوطنية قد تقوم بمعالجة املوضوع الرابع، بينما 

عىل الوكالة اليهودية متابعة املوضوعني الثاين والثالث ومعالجتهما، بمساعدته هو ومساعدة أصدقائه. وقبل نهاية االجتماع التزم البكري 

تقديم خطته خالل عرشة أيام، ويمليها عىل يوسف لنيادو لينقلها إىل الوكالة اليهودية. ويف ختام االجتماع أبلغ البكري ضيفه ساسون أن 

الحكومة السورية تقرتح عليه وظيفة محافظ دمشق تعويًضا له عن استقالته من منصب محافظ جبل العرب)33).

وبعد نحو أسبوعني أرسل البكري اقرتاحه، وقد شمل االقرتاح بنوًدا أساسية التزم البكري السعَي لتحقيقها وهي: وقف الدعاية ضد 

الصهيونية يف الصحافة ويف املساجد، ومنع التحاق السوريني بالثورة يف فلسطني، منع دخول ثوار فلسطينيني إىل سورية، ووقف تجارة 

السالح يف دمشق، ومراقبة الطرق املؤدية إىل فلسطني وحراستها، وتشديد الرقابة عىل محطات الحدود)34).

جهاز مخابرات الوكالة اليهودية عىل استعداد الدفع للبكري بسخاء 

ولكن برشوط

يف 24 شباط/ فرباير 1938 بحث قادة القسم العريب )جهاز املخابرات( التابع للدائرة السياسية يف الوكالة اليهودية يف اقرتاح نسيب 

البكري وكيفية التعاطي معه. كان ساسون وبقية قادة جهاز املخابرات يعلمون، من خالل يوسف لنيادو، أن نسيب البكري يطلب مبلًغا 

مالًيا كبريًا مقابل تعامله مع الوكالة. وكانت ميزانية جهاز املخابرات التابع للدائرة السياسية للوكالة اليهودية متواضعة يف تلك املدة. إضافًة 

فعاًل عىل  قدرته  اليهودية من  الوكالة  الصعب تحقق  اليهودية كانت عامة، وكان من  للوكالة  البكري  قدمها  التي  االقرتاحات  أن  إىل 

تنفيذها. يف ضوء ذلك، قرر قادة جهاز املخابرات التابع للدائرة السياسية للوكالة اليهودية، وبخاّصٍة أن الوضع األمني لليشوف قد تفاقم 

من جراء تصاعد عمليات الثوار الفلسطينيني، االستجابَة القرتاح نسيب البكري، وتقديم املال إليه مقابل تعاونه مع الوكالة اليهودية؛ 

ولكن تقرر يف الوقت نفسه إبالغ البكري بأن اقرتاحه عامٌّ وليس وافًيا، وأنه ال يمكن التحقق من مدى تنفيذه، وأن الوكالة اليهودية 

معنية بالعمليات والنشاطات التي تكون نتائجها واضحة، وأنها مستعدة لدفع املال فقط مقابل األعمال التي تستطيع التحقق من أنها 

ذت بالفعل. وتقرر كذلك يف هذا االجتماع أن املعلومات والقضايا املهمة وامللحة للوكالة اليهودية هي: "املعلومات التفصيلية عن حالة  ُنفِّ

الثوار الفلسطينيني يف سورية، وعن وضعهم التنظيمي، والحصول سلًفا عىل معلومات عن دخول مجموعات الثوار ومهريب السالح من 

سورية إىل فلسطني، ليك يكون ممكًنا اتخاذ اإلجراءات مسبًقا إللقاء القبض عليهم".

أما املبلغ املايل الذي سيدفعه جهاز املخابرات التابع للدائرة السياسية للوكالة اليهودية، فقد تقرر يف هذا االجتماع أن جهاز املخابرات 

مستعد ليدفع لنسيب البكري بسخاء، ويخصص له 500 جنيه فلسطيني بل أكرث من ذلك، بعد أن يتم التيقن من جدوى عمله، رشيطة 

ريؤوفني  أن يسافر  أيًضا  وتقرر  200 جنيه فلسطيني فقط)35).  إىل   150 الحارض تخصيص  الوقت  ينبغي يف  وأنه  له سلًفا،  يدفع  أن ال 

شيلواح مع إلياهو ساسون إىل دمشق لالجتماع مع البكري.

32 املرجع نفسه.

33 املرجع نفسه.

.S25 / 22211 34 األرشيف الصهيوين املركزي، تقرير إلياهو ساسون وريؤوفني زاسلني إىل موشيه رشتوك من القدس، 4 / 3 / 1938، ملف

35 املرجع نفسه.
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ويف 27 شباط/ فرباير 1938 اجتمع ساسون وشيلواح مع البكري يف بيته يف دمشق، وحرض يوسف لنيادو هذا االجتماع الذي استمر 

ساعتني. وأبلغ ساسون وشيلواح يف هذا االجتماع البكري أن الوكالة عىل استعداد دفع املال مقابل األعمال التي يقوم بها فقط، والتي 

يمكن التحقق من حدوثها. فوافق البكري عىل ذلك وسألهما عن األعمال التي يريدان أن يقوم بها، فطلبا منه ثالثة أمور:

"أواًل، تقرير شامل ومفصل عن نشاطات الثوار الفلسطينيني؛ عالقاتهم وخططهم ومصادرهم املالية... إلخ.

ثانًيا، املعلومات التي يمكننا استعمالها للطلب من السلطات الفرنسية إبعاد أشخاص فلسطينيني من دمشق وبريوت، كما فعلت 

مع معني املايض.

إللقاء  باالستعدادات  القيام  أجل  من  فلسطني  إىل  واألسلحة  الثوار  مجموعات  تهريب  مواعيد  عن  واضحة  معلومات  ثالًثا، 

القبض عليهم".

وشدد ساسون وشيلواح يف حديثهما مع البكري عىل أن البند الثالث هو البند األكرث أهمية يف نظر الوكالة اليهودية، وأن الوكالة عىل 

استعداد لدفع املال بسخاء، مقابل تحقيق ما ورد يف هذا البند بالذات)36). ودار الحديث يف هذا االجتماع عن الوسائل التي سيستعملها 

البكري يف جمعه للمعلومات املطلوبة، فأشار البكري إىل عالقاته املتشعبة بالنخب والدوائر املختلفة يف سورية، وال سّيما الذين شاركهم 

يف الثورات السورية ضد فرنسا، والذين يقوم البعض منهم بدعم الثورة يف فلسطني. وقال أيًضا إنه عىل يقني بأن أخاه مدير رشطة دمشق 

ا يف الكتلة الوطنية، وأنه  سيضع الرشطة تحت ترصفه. وأضاف البكري أنه يتمتع بعالقات قوية بالحكومة السورية؛ لكونه قيادًيا مهمًّ

الثورة يف فلسطني. ويف ختام  تؤيد استمرار  السورية، وفق ما ذكر، ال  الحكومة  العالقات عند الرضورة، وبخاصٍة أن  سيستعمل هذه 

ملًيا،  األمر  يف  سيفكر  بأنه  فأجاب  إليها،  املشار  الثالث  املهمات  إنجازه  مقابل  يطلبه  الذي  املبلغ  عن  ساسون  إلياهو  سأله  االجتماع 

وسيخربهما بواسطة يوسف لنيادو بعد عدة ساعات عن املبلغ املطلوب. وبالفعل، نقل لنيادو بعد عدة ساعات جواب نسيب البكري إىل 

ساسون وشيلواح اللذين كانا ينتظرانه يف أحد فنادق دمشق. وقد طلب البكري ألف جنيه فلسطيني من أجل القيام الكامل باملهّمات التي 

كلف القيام بها، ُتدفع له عىل خمس دفعات. عّد ساسون وشيلواح هذا املبلغ مرتفًعا جًدا ورفضاه، وبعد أخذ وردٍّ بينهما وبني نسيب البكري 

ا  ووساطة يوسف لنيادو جرى االتفاق يف 28 شباط/ فرباير 1938 عىل أن يتسلم نسيب البكري من الوكالة اليهودية 50 جنيًها فلسطينيًّ

ا تدفع له بعد تقديمه التقرير املفصل عن الثوار الفلسطينيني يف سورية، و50 جنيًها فلسطينًيا تدفع  مع بداية عمله، و50 جنيًها فلسطينيًّ

عن  معلومات  يقدم  أن  بعد  له  تدفع  فلسطينًيا  جنيًها  و50  الفلسطينيني،  الثوار  قادة  من  العديد  عن  دقيقة  بمعلومات  يأيت  أن  بعد  له 

مجموعات مسلحة ومهريب أسلحة تقود إىل إلقاء القبض عىل واحدة منها عند دخولها من سورية إىل فلسطني. واتفق ساسون وشيلواح 

مع يوسف لنيادو عىل أن يتابع هو عمل البكري، وأن يكون هو حلقة الوصل بني البكري والوكالة، واتفقا عىل الرتتيبات املختلفة التي 

يقوم وفقها لنيادو بنقل املعلومات والرسائل من البكري إىل مقر الدائرة السياسية للوكالة اليهودية يف القدس.

أوىل ساسون وشيلواح نجاحهما يف تجنيد نسيب البكري جاسوًسا ملصلحة الوكالة اليهودية أهمية كبرية، واقرتحا يف تقريرهما الذي 

أرساله إىل رئيس الدائرة السياسية موشيه رشتوك أن يغادر أحدهما القدس قريًبا إىل دمشق، ويمكث فيها عدة أسابيع من أجل متابعة 

نشاط البكري عن قرب. فلقد كان لنيادو الذي كان مخلًصا يف عمله ملصلحة الوكالة اليهودية كبريًا يف السن، ويعاين املرض. أما عميل 

الوكالة اليهودية الدكتور يوسف بينتو فلم يكن لديه الوقت الكايف ملتابعة نسيب البكري النهماكه يف عمله، وأما عميل الوكالة اليهودية 

دافيد لوزيه فلم يكن مقبواًل عند نسيب البكري؛ إذ كانت عالقته سيئة به يف تلك املدة.

36 املرجع نفسه.
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العالقات بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية واملعارضة الشهبندرية

لم يكد يمر أسبوع عىل طلب ساسون وشيلواح من موشيه رشتوك أن يسافر أحدهما إىل دمشق ليتابع مبارشة وعن قرب عمل 

نسيب البكري، حتى وصل ساسون إىل دمشق يف 10 آذار/ مارس 1938، ليجد لنيادو يف انتظاره، ليخربه فور وصوله أن البكري يعمل 

بهمة وبجهد، وأنه جّند ثالثني رجاًل وكلفهم بمهمات عديدة، شملت املراقبة، وجمع املعلومات عن الثوار الفلسطينيني، وعن مهريب 

السالح من سورية إىل فلسطني، وعن طرق التهريب)37). وأخربه كذلك بأن مدير رشطة دمشق مظهر البكري وضع تحت ترصف شقيقه 

ا ليوسف  50 جنيًها فلسطينيًّ إلياهو ساسون  نسيب البكري عرشين مخربًا لجمع املعلومات، ولتحقيق املهّمات املنوطة به. وقد أعطى 

لنيادو ليوصلها إىل نسيب البكري فورًا، وطلب منه تحديد موعد عاجل له معه. وأخرب يوسف لنيادو إلياهو ساسون باملعلومات التي كان 

قد سلمه إياها نسيب البكري يف اليوم السابق، وشملت ما ييل:

تسّلم عزة دروزة قبل أربعة أيام من نبيه العظمة مبلغ 8000 لرية سورية من األموال املودعة لديه، من أجل تغطية مرصوفات بعثة 

ستسافر يف األيام القليلة املقبلة إىل منطقة كردستان يف تركيا لرشاء السالح.

البنادق  من  كبرية  كمية  عىل  وحصل  املايض،  األسبوع  يف  دمشق  صفد،  قرب  الواقعة  طوبا  قرية  من  العيل،  محمود  حسني  زار 

والرصاص من دروزة وأوصلها إىل فلسطني، وتعهد بمهاجمة املستوطنات اليهودية القريبة من قريته.

فلسطني.  يف  الثورة  عن  واألشمر  البكري  وتحدث  الحجاز.  من  عودته  بسالمة  وهنأه  األشمر  محمد  البارحة  البكري  نسيب  زار 

وتحدث األشمر عن املشاورات التي أجراها يف بريوت مع املفتي ومساعديه وعن الدعوة التي تلقاها للعمل بجدية يف تنظيم الثوار يف 

دمشق. ويعد نسيب البكري بضبط األشمر وكسبه إىل جانبه.

وصل يف األسبوع املايض الكثري من ]الثوار[ الجرحى إىل دمشق. وقد نظم موىس حاج حسني إقامتهم يف دمشق يف بيوت خاصة، 

وعني لهم أطباء لالعتناء بهم. وبذل الجهد ملعرفة أسماء الجرحى وعناوين البيوت.

وفق الشائعات، جرى تهريب مجموعات مسلحة كبرية من الثوار يف املدة األخرية إىل فلسطني عرب حدود لبنان وسورية، والذين 

يتجمعون بالقرب من عكا وبيسان وصفد. ال تراقب السلطات السورية الثوار الفلسطينيني بجدية ألنها مشغولة يف شؤونها الداخلية. وال 

تقوم السلطات الفرنسية بضغط ُيذكر عىل السلطات السورية يف هذا األمر، وهناك حاجة إىل عمل جدي يف باريس يف هذا الشأن.

اتخذت الحكومة السورية قرارًا ملنع جمع التربعات يف سورية ملصلحة أي مرشوع غري سوري. وهدف هذا القرار منع جمع التربعات 

ملصلحة الثورة يف فلسطني)38).

تقرير نسيب البكري الشامل عن الثوار الفلسطينيني

تابع إلياهو ساسون عن كثب نشاط نسيب البكري، وكثف لقاءاته به. ويف 18 آذار/ مارس 1938 أرسل ساسون إىل موشيه رشتوك 

تقريرًا شاماًل ومفصاًل عن الثوار الفلسطينيني وحركتهم من سورية ولبنان إىل فلسطني، وعن تهريب السالح إىل فلسطني ومصادره، 

وعن كبار السوريني املرتبطني بالثورة، استناًدا إىل املعلومات التي حصل عليها من نسيب البكري، وقد شمل التقرير اآليت)39):

ӵӵ.قائمة بأسماء 26 فلسطينًيا يقودون الثورة يف فلسطني

.S25 / 22211 37 األرشيف الصهيوين املركزي، تقرير إلياهو ساسون من دمشق إىل موشيه رشتوك، 10 / 3 / 1938، ملف

38 املرجع نفسه.

.S25 / 4550 39 األرشيف الصهيوين املركزي، تقرير إلياهو ساسون إىل موشيه رشتوك، 18 / 3 / 1938، ملف
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ӵӵ والثوار وبريوت  دمشق  يف  الثورة  قيادة  بني  للوصل  وفلسطني  ولبنان  سورية  بني  باستمرار  يتنقلون  ثائرًا   12 بأسماء  قائمة 

يف فلسطني.

ӵӵ.اسم مصور كان يرافق الثوار يف معاركهم وعملياتهم يف فلسطني ويرسل صورهم إىل الصحف العربية

ӵӵ.قائمة بأسماء ستة ثوار كانوا يتنقلون ويوصلون ما بني مواقع الثوار يف فلسطني وأنصار املفتي الحاج أمني الحسيني يف القدس

ӵӵ.قائمة بأسماء سبعة رجال من سورية ولبنان كانوا يشرتون السالح للثوار

ӵӵ.قائمة بأسماء تسعة رجال يهربون السالح من سورية إىل فلسطني

ӵӵ.اسَمْي سائقني اثنني من دمشق يهربان السالح بسيارتيهما إىل فلسطني

ӵӵ وكردستان واإلسكندرونة  وحلب  وبريوت  دمشق  وشملت  السالح،  منها  الثوار  يشرتي  التي  واملناطق  املدن  بأسماء  قائمة 

والعراق واليونان وأملانيا، ومن الفرنسيني يف سورية.

ӵӵ.قائمة تضم أسماء عرشة طرق يسلكها الذين ينقلون السالح من سورية ولبنان إىل فلسطني

ӵӵ.قائمة بأسماء 12 رجاًل يعملون يف استقطاب الثوار وتجنيدهم ونقلهم إىل فلسطني

ӵӵ قائمة بأسماء تسعة من كبار القادة واملوظفني السوريني الذين يدعمون الثورة يف فلسطني، ويساعدون يف نقل الثوار والسالح

من سورية إىل فلسطني، من بينهم منري الريس وعادل العظمة وفخري البارودي.

ӵӵ.قائمة بأسماء 13 رجاًل يقومون باالتصال والتنسيق بني الثوار الفلسطينيني والقنصليتني األملانية واإليطالية يف دمشق

ӵӵ.قائمة بأسماء سبعة رجال يديرون الدعاية ملصلحة الفلسطينيني

ӵӵ.قائمة بأسماء 15 شخصية قيادية سورية ولبنانية تدعم املفتي الحاج أمني الحسيني

ӵӵ.(40(قائمة بأسماء قيادة الثورة الفلسطينية يف سورية، مكونة من عرشة أعضاء، مع تفصيل عن مهمات كل منهم

ساسون ميكث يف دمشق معظم شهر آذار ملتابعة عمل البكري

الوكالة  عمالء  من  العديد  نشاطات  وملتابعة  املعلومات  لجمع  وبريوت  دمشق  يف   1938 مارس  آذار/  معظم  ساسون  إلياهو  مكث 

اليهودية، وال سّيما نشاط نسيب البكري. ويف هذا السياق اجتمع ساسون بنسيب البكري يف 29 آذار/ مارس 1938 يف بيت يوسف لنيادو 

البكري عرًضا مفصاًل عن األوضاع السياسية يف سورية، وعن نشاطه  يف دمشق، واستمر هذا االجتماع ثالث ساعات، قّدم خاللها 

التجسيس ملصلحة الوكالة اليهودية. وقدم ساسون يف أعقاب هذا االجتماع تقريرين إىل موشيه رشتوك؛ أولهما سيايس، وثانيهما أمني.

الجانب السيايس

قدم نسيب البكري يف هذا االجتماع رشًحا وافًيا ومفصاًل عن األوضاع السياسية يف سورية، وعما يدور يف داخل الكتلة الوطنية، 

وذكر أن رئيس الحكومة السورية جميل مردم نجح يف حل الرصاع الذي كان محتدًما يف الحكومة السورية والكتلة الوطنية، وأن قادة 

الكتلة الوطنية وافقوا عىل اقرتاح جميل مردم أن يقترص عدد الوزراء يف الحكومة السورية عىل ثالثة وزراء بمن فيهم رئيس الحكومة، 

إىل أن يصدق الربملان الفرنيس عىل االتفاقية الفرنسية – السورية. واستعرض نسيب البكري التقرير املفصل الذي قدمه جميل مردم 

40 املرجع نفسه.
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العالقات بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية واملعارضة الشهبندرية

لقيادة الكتلة الوطنية عن سري املفاوضات مع فرنسا، ثم نقل إىل ساسون ما تداوله قادة الكتلة الوطنية عن الوضع اإلقليمي والدويل، 

وأشار إىل خشية جميل مردم من أن تقوم تركيا باحتالل أجزاء كبرية من شمال سورية )اإلسكندرونة وحلب والجزيرة ودير الزور( إذا 

نشبت حرب عاملية أو حرب بني سورية وتركيا. وكذلك أبلغه عن الخشية التي عرّب عنها قادة الكتلة الوطنية يف هذا االجتماع من أن تتفق 

بريطانيا مع فرنسا وتركيا عىل تقسيم سورية، فتحتل تركيا بموجبه شمال سورية، يف حني يجري ضم جنوب سورية إىل رشق األردن 

وفلسطني تحت االحتالل الربيطاين، أما لبنان فيبقى تحت االحتالل الفرنيس. وتقرر يف هذا االجتماع أن يتبع جميل مردم سياسة ودية 

تجاه بريطانيا، وأن يستمر يف التشاور حول ذلك مع قادة الكتلة الوطنية)41).

إىل جانب ذلك، أخرب نسيب البكري إلياهو ساسون عما دار يف اجتماع قيادة الكتلة مع نوري السعيد وأنه جرى التطرق إىل الوضع 

العمل  بالعراق وسورية، وإىل رضورة  العربية، وخاصة  بالبالد  املحدقة  وإىل األخطار  اندالع حرب عاملية،  والخشية من  املتوتر،  الدويل 

املشرتك بني الدول العربية يف التصدي بحزم للدعاية األملانية واإليطالية والرتكية يف سورية والعراق، والوقوف بوضوح إىل جانب بريطانيا. 

وتحدث نوري السعيد، وفق ما ذكره البكري لساسون، عن رضورة وقف الثورة يف فلسطني، ورضورة اتخاذ موقف مؤيد لربيطانيا وفرنسا، 

يف  جرى  ما  إىل  نوري  وتطرق  الفلسطينية.  القضية  لحل  جديدة  خطة  أي  لديه  توجد  ال  إنه  الوطنية  الكتلة  لقادة  السعيد  نوري  وقال 

اللورد لويد وضح له أن بريطانيا ستقف إىل جانب فرنسا، وأنها  باللورد لويد مؤخرًا، وقال إن هذا االجتماع كان مهًما، وإن  اجتماعه 

Lord Lioyd قال له إنه يجب عىل العرب  ستتوصل إىل اتفاق معها يف شأن مجمل الخالفات العالقة بني الدولتني، وأن اللورد لويد 

مساعدة بريطانيا بكل طاقاتهم لتحقيق أهدافها، إذا كانوا يرغبون يف الحفاظ عىل حدود بالدهم الحالية.

وأخرب نسيب البكري يف عرضه السيايس أن الكتلة الوطنية والحكومة السورية قررتا ضبط الوضع الداخيل يف سورية، والترصف 

بحزم تجاه املعارضة، وأن الكتلة الوطنية ستقوم يف هذا السياق بتعزيز نشاطها وإنشاء فروع لها يف مختلف األحياء يف املدن السورية، 

وأنها ستسعى بالتعاون مع الحكومة السورية لضبط الصحافة، ومراقبة نشاطات مكتب الدعاية والنرش التابع لفخري البارودي، وأنها 

ستعمل عىل إمداد سورية بكميات كبرية من السالح عىل نحو رسمي وغري رسمي. وأشار ساسون يف ختام تقريره إىل أن "نسيب البكري 

حّلفني أن أحافظ بشدة عىل رسية كل أقواله")42).

ذكر إلياهو ساسون يف تقريره األمني أن البكري قال له إنه يأمل أن "ينجح اليهود يف إلقاء القبض عىل العصابة املكونة من 120 

مسلًحا التي كان قد أخربنا عنها قبل ثالثة أيام؛ ليك نتأكد أنه ال يجلس مكتوف اليدين، وليك نقدر أعماله")43). وذكر ساسون يف تقريره 

أيًضا أنه حاول تشجيع نسيب البكري يف التقرب من املفتي الحاج أمني الحسيني وقادة الثوار الفلسطينيني يف دمشق وبريوت؛ ليك يتمكن 

من االطالع عىل ما يدور عندهم. لكن نسيب البكري الذي لم تكن تربطه عالقة باملفتي قال لساسون إنه يخىش أن تحوم الشكوك حوله 

إذا ما تقرب من املفتي ورجاله. وطلب من ساسون أال يضغط عليه يف هذا األمر، وأن يرتكه يعمل ملصلحة الوكالة اليهودية وفق رؤيته ووفق 

األوضاع السياسية واالجتماعية يف سورية، وأن "نثق يف أنه يعمل بأمانة وإخالص". وأضاف نسيب البكري أنه "من املستحيل أن يتم 

يف شهر واحد، وخاصة يف صفوف شعب محرَّض ومتعصب، هدم ما بناه الحاج أمني الحسيني ومؤيدوه يف سورية والدول العربية طوال 

السنني املاضية". وأضاف أنه يعمل عىل تعزيز مكانته وزيادة تأثريه يف الحكومة السورية ويف الكتلة الوطنية والربملان السوري وعامة الشعب 

السوري؛ ليك يستطيع بعد شهر أو شهرين الحديث عالنية عن األرضار االقتصادية التي تلحق بسورية من جراء استمرار الثورة يف فلسطني، 

وعن األرضار السياسية التي تصيبها من جراء وجود الثوار الفلسطينيني يف سورية وسياستهم املعادية لربيطانيا.

.S25 / 10103 41 األرشيف الصهيوين املركزي، تقرير إلياهو ساسون إىل موشيه رشتوك من دمشق، 29 / 3 / 1938، ملف

42 املرجع نفسه.

.S25 / 1010343 األرشيف الصهيوين املركزي، تقرير إلياهو ساسون الذي أرسله إىل موشيه رشتوك عن اجتماعه مع نسيب البكري يف 29 / 3 / 1938، 30 / 3 / 1938، ملف
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وأخرب البكري ساسون يف هذا االجتماع أنه علم من مصدر حكومي سوري موثوق أن شكري القّوتيل تحدث مع امللك عبد العزيز 

بن سعود عن رضورة قيام السعودية وسورية بدعم الثورة يف فلسطني. وقال البكري إنه سيزور شكري القّوتيل يف أقرب فرصة، وسيناقش 

ا هذا املوضوع، وسيناقش عالقته مع قادة الثوار الفلسطينيني. ويف هذا السياق قال البكري إن يف الحكومة السورية وقيادة  معه جديًّ

الكتلة الوطنية السورية أصدقاء وأعداء للصهيونية، وعدد أعداء الصهيونية يف قيادة الكتلة الوطنية أكرث من أصدقائها، وُيَعدُّ شكري 

تيل من أعداء الصهيونية، لكن جميل مردم ُيَعّد من أصدقائها. ويف نهاية االجتماع استجاب البكري إىل طلب ساسون يف أن يقوم  القوَّ

العراق  زيارته األخرية إىل  التجسس عليه وعىل نشاطاته، والحصول منه عىل معلومات عن  البارودي من أجل  البكري بدعوة فخري 

والكويت، وعن املهمة الحالية ألكرم زعيرت يف بغداد. واختتم ساسون تقريره إىل موشيه رشتوك بجملة ال تخلو من التبجح واالعتزاز بما 

حققه بقوله: "كان طلب نسيب البكري الوحيد أن أزوره يف أوقات متقاربة")44).

محاولة تجنيد محمد األشمر

اقرتح عميل الوكالة اليهودية يف دمشق عبد الله عبود)45) يف تقرير أرسله إىل إلياهو ساسون يف ترشين الثاين/ نوفمرب 1937، أن 

تقوم الوكالة اليهودية بتجنيد محمد األشمر للعمل ملصلحتها. وأشار عبد الله عبود يف هذا التقرير إىل أنه اجتمع مع محمد األشمر وأنه 

يعتقد أنه يف إمكان الوكالة اليهودية "رشاؤه")46). اهتم قادة الوكالة اليهودية بتقرير عبد الله عبود بسبب مكانة محمد األشمر ودوره يف 

النضال الوطني السوري والفلسطيني؛ فقد كان محمد األشمر )1892–1960( أحد قادة الثورة السورية يف عام 1925، والتحق بالثورة 

الفلسطينية، ودخل فلسطني يف آب/ أغسطس 1936، عىل رأس مجموعة كبرية من الثوار السوريني، عن طريق رشق األردن، وانضم 

إىل الثوار العرب الذين دخلوا فلسطني حينئذ بقيادة فوزي القاوقجي. وبعد حصوله عىل موافقة موشيه رشتوك رئيس الدائرة السياسية 

يف الوكالة اليهودية، طلب ساسون من البكري تجنيد محمد األشمر للعمل ملصلحة الوكالة اليهودية. بيد أن البكري كان حذرًا، ورفض 

أن يقوم هو بهذا األمر ألنه ال يستطيع املبادرة ومكاشفة محمد األشمر يف شأن "بيع نفسه لليهود". واقرتح عىل ساسون أن يقوم بهذه 

املهمة يوسف لنيادو، وإذا ما نجح لنيادو يف تجنيد األشمر للعمل ملصلحة الوكالة اليهودية فإن البكري يتسلمه ليعمال مًعا)47).

للثورة  السوريني  دعم  وقف  رضورة  عن  به  األخري  لقائه  يف  األشمر  مع  تحدث  البكري-  نسيب  أي   - أنه  ساسون  البكري  وأخرب 

الفلسطينية؛ وأنه رشح له مدى قوة نفوذ اليهود يف فرنسا، وأن يف إمكانهم إيذاء سورية والضغط عىل رئيس وزراء فرنسا اليهودي يهودا 

التصديق عىل االتفاقية بني سورية وفرنسا. وقد استمع محمد األشمر  اليهود، وتأجيل  الكثري من  الذي يوجد فيه  بلوم، وعىل حزبه 

باهتمام ملا ذكره البكري وصّدقه، بحسب قول البكري، ووعد بالتحدث يف هذا األمر مع رجاله. وقال األشمر للبكري إن قادة الثورة 

بالسالح واملتطوعني، ولكنه يؤجل املوضوع أسبوًعا فأسبوًعا، وإن  الفلسطينية  الثورة  بإلحاح دعم  الفلسطينية يف سورية يطلبون منه 

املعارضة السورية بقيادة الدكتور عبد الرحمن شهبندر تطالبه بالتفرغ فقط لقضايا سورية)48).

اجتمع يوسف لنيادو، بطلب من ساسون، بمحمد األشمر مرتني ملحاولة تجنيده للعمل ملصلحة الوكالة اليهودية. وأعرب األشمر 

ناحية،  التي بحوزته. فهو من  الوسائل  للثورة يف فلسطني بكل  الوكالة يف وضع حد  استعداده ملساعدة  خالل هذين االجتماعني عن 

44 املرجع نفسه.

45 كان عبد الله عبود أحد أهم عمالء الوكالة اليهودية يف سورية. بدأ تعامله مع الوكالة اليهودية يف عام 1935 واستمر يف تعامله معها بال انقطاع حتى عام 1948، للمزيد 

انظر: محارب، "املفاوضات بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية يف سورية".

.S25 / 5569 46 األرشيف الصهيوين املركزي، رسالة إلياهو ساسون إىل موشيه رشتوك، 16 / 11 / 1937، ملف

.S25 / 1010347 األرشيف الصهيوين املركزي، تقرير إلياهو ساسون الذي أرسله إىل موشيه رشتوك عن اجتماعه بنسيب البكري يف 29 / 3 / 1938، 30 / 3 / 1938، ملف

48 املرجع نفسه.
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يستطيع التأثري يف الدمشقيني الذين يقومون بتجنيد الثوار وتهريب السالح؛ ليتوقفوا عن ذلك، وهو من ناحية أخرى، يستطيع إعطاء 

معلومات عن منظمات الثوار وعن فعالياتهم وطرق دخولهم إىل فلسطني، ومعلومات تقود إىل إلقاء القبض عليهم. لم يتطرق لنيادو 

واألشمر إىل الحديث عن املبلغ املايل الذي سيتقاضاه األشمر مقابل الخدمات التي سيقدمها للوكالة اليهودية. فقد كان محمد األشمر 

معنًيا أساًسا بإقامة عالقات سياسية بها؛ إذ طلب من لنيادو ترتيب اجتماع له بممثل رسمي للوكالة. كانت الوكالة يف تلك املدة تجري 

اتصاالت غري رسمية بالكتلة الوطنية السورية، ولم ترغب يف أن تجري يف الوقت نفسه اتصاالت بمحمد األشمر املعروف بانتمائه إىل 

"املعارضة" السورية الشهبندرية التي كانت خصًما للكتلة الوطنية. ومن ناحية أخرى كانت الوكالة اليهودية ال تريد تضييع هذه الفرصة 

الثمينة، فرصة االتصال بمحمد األشمر، وال سيما أنه اقرتح تقديم خدمات مهمة للوكالة اليهودية يف شأن وقف الثورة يف فلسطني. 

وكان الحل الذي توصلت إليه الوكالة إرسال آبا حويش )Abba Hushi 1898–1969( إىل دمشق لالجتماع بمحمد األشمر. لم يكن 

حويش موظًفا رسمًيا يف الوكالة اليهودية، ولكنه كان قد اكتسب خربة واسعة يف التعامل مع العرب واستقطابهم وتجنيد بعضهم للعمل 

العرب  جبل  يف  الدروز  بالعرب  اليهودية  الوكالة  عالقات  بمتابعة  واختصاصه  الهستدروت،  يف  نشاطه  خالل  من  الصهيونية،  ملصلحة 

بسورية. ولكن قبل التطرق إىل اجتماع آبا حويش بمحمد األشمر املنتمي إىل املعارضة السورية، من الرضوري معالجة عالقات الوكالة 

اليهودية باملعارضة السورية يف تلك املدة التي كان يقودها الدكتور عبد الرحمن الشهبندر.

عالقة الوكالة اليهودية باملعارضة الشهبندرية

أجرى الدكتور عبد الرحمن الشهبندر الكثري من االجتماعات مع قادة الحركة الصهيونية والعديد من كوادرها قبل ثورة 1936 - 1939 

وأثناءها، يف كل من مرص وسورية وأوروبا.

الكلية  يف  الطب  ودرس  فيها.  والثانوية  االبتدائية  علومه  وتلقى  دمشق  يف   )1940 - 1879( الشهبندر  الرحمن  عبد  الدكتور  ولد 

السورية الربوتستانتية يف بريوت التي أصبحت تعرف منذ عام 1921 باسم الجامعة األمريكية ببريوت. لم تكن عائلة الشهبندر تنتمي إىل 

الطبقة العليا األرستقراطية الدمشقية، بيد أن الدكتور عبد الرحمن تزوج من أخت نزيه املؤيد العظم، ابنة تقي الدين بك العظم، فساهم 

ذلك يف فتح آفاق أمام نشاط عبد الرحمن الشهبندر السيايس، ويف تحسني دخله أيًضا؛ إذ كان يحصل عىل دخل من أرايض زوجته، إىل 

جانب دخله من بعض األمالك التي ورثها)49). وقد شغل الدكتور الشهبندر منصب وزير الخارجية يف الحكومة السورية التي شكلها هاشم 

األتايس يف أيار/ مايو 1920. وأسس الدكتور الشهبندر حزب الشعب يف عام 1925، وانضم إىل الثورة السورية التي اندلعت يف العام نفسه، 

وأصبح أحد أبرز قادتها السياسيني. وبعد قمع القوات الفرنسية للثورة السورية سافر الدكتور الشهبندر إىل العراق، ومن ثم إىل مرص التي 

مكث فيها نحو عرشة أعوام.

وكان الدكتور الشهبندر موالًيا جًدا للهاشميني ولربيطانيا، فقد أقام عالقات متينة باألمري عبد الله وبالضباط السياسيني الربيطانيني 

يف "املكتب العريب")50). وعاد الشهبندر إىل سورية يف 14 أيار/ مايو 1937، حيث استقبل استقبااًل شعبًيا ورسمًيا واسًعا)51).

49 فيليب خوري، ص 152.

50 املرجع نفسه، ص 269.

51 نصوح بابيل، صحافة وسياسة: سورية يف القرن العرشين، ط 2 )بريوت: رياض الريس للكتب والنرش، 2001(، ص 114 - 115.
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نقًدا الذًعا، وشن  السورية  الوطنية والحكومة  الكتلة  الشهبندر  نقد   ،1940 يوليو  اغتياله يف تموز/  منذ عودته إىل سورية وحتى 

ضدهما حملة مستمرة، واستعمل يف مقارعته لهما جملة من القضايا كان أهمها)52):

رفض املعاهدة السورية الفرنسية. ولهذا، دأب عىل مهاجمة الكتلة الوطنية والحكومة السورية بشدة لتوقيعها عىل املعاهدة السورية - الفرنسية.

والحكومة  الوطنية  الكتلة  بشدة موقف  وانتقد  املركزية،  تركيا حينئذ كقضية سورية  احتلته  الذي  لواء اإلسكندرونة  طرح قضية 

السورية تجاه هذه املسألة.

سعى، وال سّيما بعد عودته إىل سورية، الستعمال القضية الفلسطينية، واملفاوضات التي قام بها هو وجماعته يف املعارضة السورية، 

مع الوكالة اليهودية، لخدمة مصالحه ومصالح املعارضة السورية ضد الكتلة الوطنية والحكومة السورية. فقد جاءت اجتماعاته واجتماعات 

العديد من قادة املعارضة الشهبندرية بالوكالة اليهودية أثناء اشتداد الرصاع بني الكتلة الوطنية واملعارضة الشهبندرية، وال سيما يف 1938، 

مثل اجتماعات نزيه املؤيد ومحمد األشمر ونصوح بابيل بالوكالة اليهودية، لخدمة هذا الغرض بالذات كما سرنى بعد قليل.

لقد أجرى الدكتور الشهبندر سلسلة من االجتماعات بقادة الوكالة اليهودية قبل ثورة 1936 - 1939 الفلسطينية وأثناءها، يف كل من 

مرص وسورية وأوروبا. واجتمع يف هذا السياق بحاييم وايزمان رئيس املنظمة الصهيونية العاملية، وموشيه رشتوك رئيس الدائرة السياسية 

للوكالة اليهودية، ودوف يوسف )برينارد جوزيف 1899 - 1980( نائب رئيس الدائرة السياسية للوكالة اليهودية، وإلياهو ساسون. وأقام 

عبد الرحمن الشهبندر عالقات قوية بناحوم فيلنسيك)53) رئيس "وكالة الرشق" وعميل الوكالة اليهودية يف القاهرة، و"اجتمع به مرات ال 

تحىص")54). وتمحورت اجتماعات عبد الرحمن الشهبندر بقادة الوكالة اليهودية وناشطيها، والتي كان يبادر هو إىل عقدها، غالًبا حول 

القضية الفلسطينية، وحول إمكان التوصل إىل اتفاق عريب - يهودي صهيوين شامل.

الفلسطينية  املطالب  تلتزم  لم  التي  الفلسطينية  للقضية  حل  إليجاد  تصورات  عدة  االجتماعات  هذه  خالل  الشهبندر  وطرح 

األساسية، ويف مقدمتها وقف الهجرة اليهودية وقًفا تاًما واستقالل فلسطني. واستندت تصورات الشهبندر لحل القضية الفلسطينية إىل 

قبوله هجرة اليهود إىل فلسطني، رشيطة أن يبقى عدد اليهود يف فلسطني أقل من عدد العرب فيها. وذكر موشيه رشتوك يف مذكراته أن 

املحادثات التي أجراها الشهبندر مع الوكالة اليهودية لم تؤد إىل نتائج ملموسة، ألن الشهبندر الذي كان يقوم يف البداية بدور الوسيط، 

وفق ما ذكر رشتوك، لم ينجح يف أن يأيت بالطرف العريب الفلسطيني للتفاوض مع الوكالة اليهودية. ويضيف رشتوك أنه عندما بدأ عبد 

الرحمن الشهبندر نفسه بالتفاوض مع قادة الوكالة اليهودية، وأساًسا عن طريق ناحوم فيلنسيك، يف شأن اتفاق عريب - يهودي صهيوين، 

اتضح أن الفجوة بني موقفه وموقف الوكالة اليهودية كانت ال تزال واسعة، وأن موقف الشهبندر – عىل الرغم من قبوله بالهجرة اليهودية 

إىل فلسطني رشيطة أن يظل عدد اليهود يف فلسطني أقل من عدد العرب فيها - ال يمكنه أن يشكل أرضية للمفاوضات بالنسبة إىل 

الوكالة اليهودية)55). وأشار رشتوك إىل أن املفاوضات بني الشهبندر وفيلنسيك توقفت عندما وصلت إىل هذه النقطة. فحاول الشهبندر 

52 يف مقارعته للكتلة الوطنية قال عبد الحمن الشهبندر إنه من الكتلة الوطنية ولكنه ليس من حزب الكتلة الوطنية، ووضح ذلك بقوله: "أنا من الكتلة الوطنية املستعدة 

ملد يد املصافحة لكل رجل نافع يف البالد فتجذبه إىل ساحة العمل، والتي ال تبقي رجاًل صالًحا خارج الحظرية الوطنية، وأنا عدو حزب الكتلة الوطنية، عدو شديد الوطأة، 

وستعلمون شدة وطأيت إذا كانت حزبية الكتلة تمنع األمة من أن تجمع كلمتها عىل صعيد واحد"، للمزيد انظر: نصوح بابيل، ص 117 - 118.

53 أنشأ ناحوم فيلنسيك عميل الوكالة اليهودية يف مرص وبتكليف من الوكالة اليهودية، وكالة أنباء يف القاهرة أطلق عليها اسم "وكالة الرشق - رشكة تلغرافية إلذاعة األنباء 

العام  الرأي  والتأثري يف  العربية  الوكالة إىل اخرتاق الصحف  اليهودية من تأسيس هذه  الوكالة  القاهرة. وهدفت  ا يف  بتسجيلها رسميًّ واملالية"، وقام  السياسية واالقتصادية 

الدراسات  مجلة   ،")1939 - 1936( والسورية  اللبنانية  الصحف  يف  املدسوسة  الصهيونية  "املقاالت  محارب،  محمود  انظر:  للمزيد،  الصهيونية.  األهداف  يخدم  بما  العريب 

الفلسطينية، العدد 78 )ربيع 2009(.

54 موشيه شاريت، مج 3، ص 10.

55 املرجع نفسه.
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االجتماع بحاييم وايزمان يف أوروبا بيد أنه لم ينجح يف ذلك. وأشار رشتوك إىل أن رغبة الشهبندر يف االجتماع بحاييم وايزمان "تثري الشك 

يف دوافعه"؛ ألن رشتوك "تعلم من خالل التجربة أن العرب الذين يطلبون االجتماع بوايزمان بعدما اجتمعوا بنا هنا، يقومون بذلك 

استناًدا إىل وهم لديهم أنهم سيجدون آذاًنا تصغي إليهم لدى وايزمان، لألمر نفسه الذي نرفضه؛ بقائنا أقلية يف فلسطني. فهم ليسوا 

راضني عنا ألننا نبدو متطرفني يف نظرهم، وهم يريدون يهوًدا وصهيونيني معتدلني")56).

مفاوضات الشهبندر ووايزمان

بعد جهد حثيث، تمكن الدكتور عبد الرحمن الشهبندر من االجتماع بحاييم وايزمان يف القاهرة، وذلك بفضل مساعدة زعيمي 

سنوات  أثناء  بالشهبندر  حسنة  عالقات  تربطهما  كانت  اللذين  موصريي  وإييل  باشا  قطاوي  أصالن  يوسف  مرص  يف  اليهودية  الطائفة 

مكوثه يف القاهرة. ففي األسبوع األول من شباط/ فرباير 1938 زار حاييم وايزمان قطاوي باشا يف بيته يف القاهرة، ووجد هناك أيًضا إييل 

موصريي. وأخرب قطاوي وموصريي حاييم وايزمان أنهما دَعَوا عبد الرحمن الشهبندر، وأنه سيصل بعد قليل من أجل اللقاء بوايزمان. ولم 

يكن لوايزمان حتى تلك اللحظة علم برتتيب القطاوي لهذا االجتماع مع الشهبندر.

وفعاًل، وصل عبد الرحمن الشهبندر إىل بيت القطاوي باشا بعد وصول وايزمان إليه بقليل. وقد تبني لعبد الرحمن الشهبندر خالل 

إليه. فقد أكد له وايزمان يف هذا  هذا االجتماع بوايزمان أن آماله يف أن يجد مرونة وأذًنا صاغية لدى وايزمان لم يكن لها ما تستند 

االجتماع أمرين أساسيني مهمني بالنسبة إىل الوكالة اليهودية يف كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإمكان التوصل إىل اتفاق عريب – 

يهودي؛ أولهما، أنه لن يكون هناك أي اتفاق عريب - يهودي يستند إىل بقاء اليهود أقلية يف فلسطني. وثانيهما، أن الوكالة اليهودية 

لن تجري مفاوضات مع العرب عىل نسبة الهجرة اليهودية إىل فلسطني، وينبغي أن تبقى الهجرة اليهودية وحجمها تحت قرار الوكالة 

اليهودية وحدها. وقد أجابه الشهبندر بأنه يدرك أنه ينبغي عدم الحديث عن بقاء اليهود يف فلسطني أقلية. ولذلك يتحدث عن تحديد 

الهجرة اليهودية يف السنوات الخمس القادمة التي يتم خاللها توضيح رشوط السالم بني العرب واليهود. فسأله حاييم وايزمان عن 

عليه  ضغط  اإلجابة  من  التهرب  الشهبندر  حاول  وعندما  سنوات.  الخمس  مرحلة  يف  فلسطني  إىل  اليهودية  الهجرة  حجم  عن  تصوره 

السنوات  مرحلة  يف  فلسطني  إىل  إدخالهم  يف  اليهودية  الوكالة  ترغب  الذين  اليهود  املهاجرين  عدد  عن  الشهبندر  فاستفرس  وايزمان، 

الخمس. فأجابه وايزمان: ربع مليون. عندها قال الشهبندر إن هذه املسألة معقدة جًدا وإنها بحاجة إىل بحث ودراسة، بيد أنه أعرب عن 

رغبته يف الدخول يف مفاوضات جدية مع الوكالة من أجل التوصل إىل سالم بني اليهود والعرب. واختتم الشهبندر حديثه مع وايزمان 

بقوله إن هناك أمرًا واحًدا واضًحا له، وهو أنه ينبغي إخراج رئيس اللجنة العربية العليا الحاج أمني الحسيني من هذه املفاوضات؛ ألنه 

من الصعب جًدا التوصل معه إىل أي اتفاق. وقد طلب الشهبندر من وايزمان إبقاء ما جرى يف هذا االجتماع يف غاية الرّسّية)57).

اجتامع نزيه املؤيد بإلياهو ساسون

يف خضم رصاع املعارضة الشهبندرية مع الحكومة السورية والكتلة الوطنية بادر نزيه املؤيد - أحد قادة املعارضة ونسيب عبد الرحمن 

الشهبندر - إىل االجتماع بإلياهو ساسون، فدعاه إىل بيته يف 11 آذار/ مارس 1938 )58). أخرب نزيه املؤيد يف هذا االجتماع إلياهو ساسون 

56 املرجع نفسه، ص 11.

57 املرجع نفسه، ص 36 - 37.

.S25 / 22211 58 األرشيف الصهيوين املركزي، تقرير إلياهو ساسون إىل موشيه رشتوك، 12 / 3 / 1938، ملف
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ا بناء عىل طلب  بأنه كان قد دعم الثورة يف فلسطني يف مراحلها األوىل يف عام 1936، بيد أنه توقف عن دعم الثورة يف فلسطني توقًفا تامًّ

الشهبندر. وأضاف أنه لوال تدخل الشهبندر وطلبه من قادة املعارضة يف سورية ويف مقدمتهم محمد األشمر التوقف عن دعم الثورة، لعاد 

محمد األشمر وانضم إىل الثورة يف فلسطني. فقد طلب العديد من القادة الفلسطينيني من األشمر االنخراط يف الثورة، وتويّل مسؤولية 

قيادتها، بيد أنه رفض ذلك بناء عىل تعليمات الشهبندر. ووضح نزيه املؤيد لساسون بأن املعارضة بقيادة الشهبندر مهتمة جًدا بالقضية 

السورية أكرث من اهتمامها بالقضية الفلسطينية، وأنها تتنافس مع القيادات الفلسطينية يف هذه املدة بالذات يف تجنيد السوريني ملصلحة 

القضية السورية، وأنها تسعى بكل جهد الستقطاب السوريني، وال سيما الثوار الذين يذهبون إىل فلسطني. ألنه من الوارد جًدا أن تضطر 

املعارضة، كما ذكر نزيه املؤيد، إىل اإلقدام عىل خطوة جريئة، وتطالب باستقالة حكومة جميل مردم، وترغمه عىل االستقالة باستعمال 

القوة. وأشار نزيه املؤيد إىل أن حكومة جميل مردم ما كانت لتتجرأ عىل اعتقال قادة املعارضة، وشن هجوم قاس عىل الشهبندر؛ لوال 

دعم الحكومة الفرنسية، وال سيما دعم دي مارتل. بيد أن املعارضة ستعرف كيف ستصفي حسابها مع جميل مردم وحكومته عاجاًل أم 

آجاًل. وأشار نزيه املؤيد إىل أنه بحث أمس مع األشمر يف كيفية زيادة قوات املعارضة.

بكل  يحاول  وأنه  فلسطني،  الثورة يف  استمرار  املعارضة  رجال  بشدة هو وجميع  يعارض  الشهبندر  أن  لساسون  املؤيد  نزيه  وأكد 

جهده هو ورفاقه بوسائلهم الخاصة وقفها. بيد أنهم ال يستطيعون إظهار موقفهم هذا عىل املأل؛ لئال تستغل الكتلة الوطنية والحكومة 

السورية ذلك ضدهم، وتقوم بتوسيخ سمعتهم يف صفوف الشعب السوري. وأشار نزيه املؤيد يف اجتماعه بساسون إىل وجود خطة للدكتور 

الشهبندر لحل القضية الفلسطينية ملصلحة كال الشعبني العريب واليهودي، وقال إن الشهبندر قد تحدث مع األطراف العربية واإلنكليزية 

واليهودية يف شأن خطته، ووضح لساسون بأن الشهبندر لن ينرش خطته قبل أن يصبح وضعه متيًنا يف سورية، وقبل أن يضع حًدا لشعبية 

الكتلة الوطنية يف صفوف الشعب السوري. فعندما يصبح الشهبندر قوًيا وينرش خطته فلن يتجرأ أي سيايس سوري أو فلسطيني أو عراقي 

عىل معارضته أو انتقاده)59).

اجتامع محمد األشمر بآبا حويش

السورية  الحكومة  الشهبندرية مع  املعارضة  رأينا سابًقا بطلب من محمد األشمر، وذلك يف خضم رصاع  جاء هذا االجتماع كما 

والكتلة الوطنية. ومن غري املتصور أن يكون قد جرى هذا االجتماع من دون علم الدكتور الشهبندر وموافقته. فقد تحدث األشمر يف 

هذا االجتماع باسم املعارضة الشهبندرية، وطلب أن تقوم الحركة الصهيونية بمساعدة املعارضة السورية للوصول إىل الحكم يف سورية 

من خالل عالقات الحركة الصهيونية بفرنسا.

آبا حويش يف  بالقرب من دمشق)60). وأخرب األشمر  بلدة حرستا  بآبا حويش يف  اجتمع محمد األشمر   1938 آذار/ مارس   23 ففي 

يف  اآلخر  الشخص  هذا  اسم  حويش  يذكر  - لم  آخر  شخص  ومن  العيسمي)61)  يوسف  من  طيبة  أخبارًا  عنه  سمع  بأنه  االجتماع  بداية 

59 املرجع نفسه.

60 أرشيف الهاغاناه، ملف آبا حويش 5 / 8 ب، تقرير آبا حويش إىل الوكالة اليهودية عن االجتماع مع محمد األشمر، 25 / 3 / 1938. وذكر آبا حويش يف تقريره أنه عندما وصل 

إىل املكان املحدد يف حي امليدان يف دمشق وجد شخًصا يف انتظاره، ودعاه إىل مرافقته يف سيارة أجرة إىل بلدة حرستا بالقرب من دمشق. وعند وصوله إىل البيت الواسع يف 

حرستا؛ وجد محمد األشمر مشغواًل يف يّك باطن قدمه، فنهض عىل الفور ورحب بآبا حويش واعتذر إليه عن تغيري مكان االجتماع الذي كان من املفرتض أن يجري يف بيته 

يف حي امليدان يف دمشق.

61 كان يوسف العيسمي أحد أهم عمالء الوكالة اليهودية يف سورية، وقد جنده آبا حويش يف 1937 للتعامل مع الوكالة اليهودية مقابل راتب شهري، وظل يعمل جاسوًسا 

للوكالة اليهودية سنوات طويلة. عن تجنيد آبا حويش ليوسف العيسمي انظر: األرشيف الصهيوين املركزي، تقرير آبا حويش إىل ريؤوفني زاسلني شيلواح عن زيارة جبل الدروز، 

.S25 / 5570 1 / 11 / 1938، ملف
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دراســات
من املفاوضات إىل االخرتاق

العالقات بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية واملعارضة الشهبندرية

تقريره - وعن عالقات آبا حويش بالعرب. ثم قال األشمر له: إن أطراًفا عربية عديدة ضغطت ليقبل بقيادة الثورة املسلحة يف فلسطني، 

فبعد عودته مؤخًرا من أداء مناسك الحج اجتمع بالحاج أمني الحسيني مرتني بطلب من الحسيني نفسه. ويف االجتماع الثاين الذي عقد 

يف األسبوع املايض طلب الحاج أمني منه أن يقود الثورة املسلحة يف فلسطني. ووضع محمد األشمر جملة من الرشوط عىل الحاج أمني 

الحسيني يك يقبل بقيادة الثورة املسلحة يف فلسطني. وقد رفض الحاج هذه الرشوط. وأضاف األشمر أن األوضاع الداخلية يف سورية قد 

تغريت، وأن ذلك يدعوه إىل التفرغ للقضية السورية. لذلك أبلغ الحاج أمني الحسيني يف لقائهما األخري قراره النهايئ؛ أنه لن يقود الثورة 

الفلسطينية املسلحة.

وقال األشمر إن السبب الحقيقي ملوقفه هذا هو أن قيادة املعارضة يف سورية تخطط رًسا للسيطرة عىل الحكم يف سورية بالقوة. 

وهنا، يقول آبا حويش يف تقريره، إن محمد األشمر طلب منه القيام والسري معه، ويضيف، "رست معه نحو 150 - 200 خطوة من الغرفة 

16 درجة وأشعل شمعة، فرأيت مخزًنا للسالح يف هذا القبو الذي عرضه نحو ثالثة أمتار  التي جلسنا فيها، ثم أدخلني إىل قبو، ونزلنا 

وطوله 8 - 10 أمتار، وكان نصفه مليًئا بأنواع مختلفة من السالح، أكوام من البنادق واملسدسات وصناديق رصاص ومتفجرات وقذائف". 

بعد ذلك عاد محمد األشمر بضيفه إىل الغرفة التي كانا يجلسان فيها، ويضيف حويش يف تقريره "هنا وصل محمد األشمر إىل املوضوع 

املهم والذي كان وراء دعوته إياي". قال األشمر لحويش إن املعارضة السورية غري راضية عن الحكومة السورية ألنها فاسدة، وأوصلت 

البالد إىل وضع صعب. لذلك تريد املعارضة االستيالء عىل السلطة يف سورية بالقوة. وطلب األشمر من حويش أن تقوم الحركة الصهيونية 

بالتأثري يف رئيس الحكومة الفرنسية بلوم التخاذ موقف مؤيد للمعارضة السورية يف االستيالء عىل السلطة. فاملعارضة السورية تدرك أنه ال 

يمكن االستيالء عىل السلطة بالقوة من دون موافقة فرنسا التي ال زالت قوتها كبرية يف سورية. وتدرك أيًضا أن هناك تأثريًا كبريًا للحركة 

الصهيونية يف فرنسا؛ إذ إن رئيس الحكومة الفرنسية يهودي واشرتايك، وهناك تأثري كبري للحركة الصهيونية فيه. وأضاف األشمر، وفق 

آبا حويش، أن الدكتور الشهبندر يقود املعارضة السورية، وهو يريد التوصل إىل سالم بني اليهود والعرب، ولديه خطة لتحقيق  تقرير 

ذلك، وإذا استجابت الوكالة اليهودية لطلب التأثري يف بلوم ويف فرنسا ملصلحة املعارضة والدكتور الشهبندر، فإنه – أي محمد األشمر- 

"عىل استعداد أن يساعدنا يف كل ما يستطيع القيام به". وإىل أن تصل املعارضة إىل السلطة يف سورية فإن األشمر "عىل استعداد أن يمنع 

انضمام رجال امليدان للثورة". وإذا وصلت املعارضة إىل الحكم يف سورية فإنها "ستمنع انضمام السوريني للثورة يف فلسطني وستستعمل 

اليد القوية ضد الثوار الفلسطينيني" املوجودين يف سورية)62).

االجتامع بني ساسون وبابيل

يف 3 أيلول/ سبتمرب 1938 يف دمشق، اجتمع إلياهو ساسون بنصوح بابيل صاحب جريدة األيام وأحد قادة املعارضة الشهبندرية)63). 

لم يكن هذا االجتماع األول بينهما، فقد اعتاد ساسون لقاء نصوح بابيل بكرثة قبل هذا االجتماع وبعده. بيد أن ما مّيز هذا االجتماع 

الذي استمر ثالث ساعات هو تعميقه تعاون نصوح بابيل مع الوكالة اليهودية، لم يكن مظهر هذا التعاون العميق يف تلبية بابيل طلب 

ساسون أن تقوم جريدة األيام بتهدئة الوضع السوري الهائج املؤيد للثورة الفلسطينية، مقابل حصول بابيل عىل مبلغ مايل، فحسب، بل 

بلغ التعاون أن يسعى بابيل للتوصل إىل اتفاق بني املعارضة الشهبندرية والوكالة اليهودية عىل أرضية املصالح املشرتكة بينهما.

62 تقرير آبا حويش إىل الوكالة اليهودية عن االجتماع بمحمد األشمر، 25 / 3 / 1938.

.S25 / 5568 63 األرشيف الصهيوين املركزي، "اجتماع مع صاحب األيام"، تقرير إلياهو ساسون إىل موشيه رشتوك، 7 / 9 / 1938، ملف
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ا يف فرنسا وبريطانيا  أخرب نصوح بابيل ساسون أن الدكتور الشهبندر يعلم من مصادره يف باريس ولندن أن اليهود يبذلون جهًدا جمًّ

من أجل إفشال املعاهدة السورية - الفرنسية وعدم تصديق الربملان الفرنيس عليها. وأضاف بابيل أنه يفهم هذا املوقف ويربره؛ ألنه إذا 

كانت سورية يف وضعها السيايس الراهن املعقد تدعم الثورة يف فلسطني بالعتاد والرجال وتسمح بالتحريض العلني يف كل مكان ضد 

للثورة يف  الذي تقدمه  الدعم  بتقديم أضعاف  الكامل  أنها ستقوم عند حصولها عىل االستقالل  الصهيوين، فمما ال شك فيه  املرشوع 

فلسطني يف الوقت الحايل. وأشار نصوح بابيل إىل وجود مصلحة مشرتكة بني املعارضة الشهبندرية والوكالة اليهودية يف إلغاء املعاهدة 

السورية – الفرنسية. فإلغاء املعاهدة وإفشال حكومة جميل مردم تتصدران أولويات املعارضة، ألن عدم إلغاء املعاهدة، وفق ما ذكر بابيل، 

قد يضع حًدا ملرشوع سورية الكربى الذي ينادي به الدكتور الشهبندر. أما نجاح حكومة جميل مردم فقد يؤدي إىل تعزيز قوة الكتلة 

الوطنية وإضعاف املعارضة الشهبندرية أو قمعها.

وأشار بابيل يف هذا االجتماع إىل إمكان حدوث ثورة يف سورية إذا ما عاد جميل مردم من فرنسا من دون التصديق عىل املعاهدة 

السورية الفرنسية. وأكد أن املعارضة الشهبندرية ليست معنية وليس لها مصلحة يف حدوث ثورة يف سورية؛ ألن الثورة قد تعزز من مكانة 

الكتلة الوطنية وتضع املعارضة يف موقع حرج يرغمها عىل تأييد الثورة؛ األمر الذي يبقي السلطة بأيدي جميل مردم والكتلة الوطنية. 

املعاهدة،  إلغاء  إىل  تقود  والتي  مالءمة،  األكرث  الوسيلة  يف  ملًيا  تفكر  انفكت  ما  الشهبندرية  املعارضة  أن  ساسون  بابيل  نصوح  وأخرب 

وإىل سقوط حكومة جميل مردم، من دون حدوث ثورة يف سورية ضد فرنسا؛ ألن مثل هذه الثورة ال تخدم املعارضة الشهبندرية. وقد 

استخلصت املعارضة أن الوسيلة األفضل لتحقيق ذلك هي إجراء مفاوضات بني املعارضة بقيادة الدكتور الشهبندر والوكالة اليهودية عىل 

أرضية املصالح املشرتكة بينهما، والتوصل إىل اتفاق يف أرسع وقت ممكن.

ويف نهاية االجتماع طلب نصوح بابيل من إلياهو ساسون االجتماع بالقياديني البارزين يف املعارضة الشهبندرية زيك الخطيب والدكتور 

منري العجالين. بيد أن ساسون اعتذر عن ذلك ألنه غري مخّول إجراء مثل هذا االجتماع، ولكنه وعد نصوح بابيل بعرض مقرتحاته عىل قيادة 

الوكالة اليهودية. فطلب منه بابيل القيام بذلك يف أرسع وقت ممكن، وشدد عىل رضورة الحفاظ عىل رسية ما دار يف هذا االجتماع)64).

البحث عن العمالء، ونسيب البكري يواصل تجسسه

استمر نسيب البكري يف تقديم املعلومات عن الثوار الفلسطينيني وعن السالح الذي يحصلون عليه وكمياته ومصادره والطرق 

التي يسلكها الثوار وطرق تهريب السالح إىل فلسطني. ويتضح من تقرير أرسله إلياهو ساسون إىل موشيه رشتوك يف 10 نيسان/ أبريل 

1938، بناء عىل املعلومات التي حصل عليها من نسيب البكري، أن محمد األشمر زار البكري يف بيته يف 6 نيسان/ أبريل 1938 وأنه 

علم منه أن السعودية تمد الثوار الفلسطينيني بالسالح، وأنه وصلت من السعودية إىل الثوار الفلسطينيني 300 بندقية و12 رشاًشا، وأنها 

ستنقل إىل فلسطني قريًبا. واقرتح البكري عىل الوكالة اليهودية إبالغ هذه املعلومات إىل القنصلية الربيطانية يف جدة من أجل الضغط 

عىل السعودية للكف عن تزويد الفلسطينيني بالسالح. وحدد البكري بالتفصيل، كما يف إخبارياته السابقة، الطرق التي يستعملها الثوار 

الفلسطينيون والعرب للوصول إىل فلسطني من سورية ولبنان)65). إىل جانب ذلك، ذكر ساسون يف تقريره أن البكري طلب من أخيه 

64 املرجع نفسه.

.S25 / 10103 65 األرشيف الصهيوين املركزي، تقرير إلياهو ساسون إىل موشيه رشتوك، 10 / 4 / 1938، ملف
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املراقبة الصارمة،  الذين يساندونه تحت  الفلسطينيني والناشطني السوريني  الثوار  العديد من  البكري مدير رشطة دمشق وضع  مظهر 

ففعل ذلك)66).

استفادت الوكالة اليهودية والسلطات الربيطانية يف فلسطني من املعلومات التي حصلت عليها من نسيب البكري، فقد أوصلت 

الثوار  إجراءات ضد  السلطات  فاتخذت هذه  الربيطانية يف فلسطني،  السلطات  إىل  املعلومات  اليهودية هذه  للوكالة  السياسية  الدائرة 

الله  عبد  دمشق  يف  اليهودية  الوكالة  عميل  أرسله  تقرير  من  ذلك  ويتضح  املعلومات.  تلك  عىل  بناء  والحقتهم،  لهم  الكمائن  ونصبت 

عبود إىل إلياهو ساسون ذكر فيه أن معلومات وصلت من قادة الثورة يف فلسطني إىل قياديي الثورة الفلسطينية يف دمشق؛ عزة دروزة 

والدكتور صبحي أبو غنيمة، تفيد بأن السلطات الربيطانية شددت مراقبة الطرق التي يتنقل منها الثوار الفلسطينيون من سورية ولبنان 

إىل فلسطني، وتقوم بمالحقتهم وبنصب الكمائن لهم، وأن قادة الثورة يف فلسطني يعتقدون أن هناك خونة من بني الذين يعرفون عن 

حركة الثوار الفلسطينيني، وعن تهريب السالح من سورية ولبنان إىل فلسطني)67). وعىل إثر وصول هذه املعلومات املزعجة، استشار عزة 

دروزة والدكتور صبحي أبو غنيمة عادل العظمة الذي كان يشغل حينئذ منصب مدير وزارة الداخلية السورية من أجل العمل عىل كشف 

الخونة. وبحث عادل العظمة بدوره يف هذا املوضوع مع منري الريس الذي كان يشغل حينئذ منصب مدير فرع مكافحة التجسس يف 

وزارة الداخلية السورية. وعىل إثر هذه املداوالت قرر منري الريس تكليف 30 مخربًا وضابًطا سورًيا بمتابعة هذا املوضوع ومحاولة الكشف 

عن الخونة. بيد أن هذا الجهد لم يثمر شيًئا؛ إذ تابع وراقب فرع مكافحة التجسس التابع لوزارة الداخلية السورية األشخاص الخطأ)68).

ارتفاع مكانة نسيب البكري

اجتمع إلياهو ساسون يف 23 نيسان/ أبريل 1938 بنسيب البكري ملدة ثالث ساعات يف بيت يوسف لنيادو يف دمشق. وذكر ساسون 

يف تقرير له مطول عن هذا االجتماع، أرسله إىل موشيه رشتوك، أن "الحديث كان فقط عن الوضع السيايس يف سورية، وأنه كشف 

لنا عدة قضايا قيمة من املهم جًدا لنا معرفتها"، وأنه تقرر تخصيص اجتماع آخر بنسيب البكري ملتابعة نشاطه "التجسيس األمني")69). 

كان  عما  تفاصيلها  وبأدق  الكاملة  املعلومات  عىل  اليهودية  الوكالة  إلطالع  املدة  تلك  يف  يسَع  لم  البكري  أن  التقرير  هذا  من  ويتبني 

يدور بني صفوف قيادة الكتلة الوطنية والحكومة السورية فحسب، بل سعى أيًضا إلقامة عالقة بني الكتلة الوطنية والوكالة اليهودية، 

لتغيري  فرنسا  يف  بالسعي  اليهودية  الوكالة  قيام  إمكان  ذلك  يف  بما  سورية،  يف  األمور  مجريات  يف  للتأثري  اليهودية  بالوكالة  واالستعانة 

الحكومة السورية.

الكتلة  قادة  صفوف  يف  الدائرة  والرصاعات  النقاشات  وعن  السورية  بالحكومة  تعصف  كانت  التي  األزمة  عن  البكري  تحدث 

الوطنية يف شأن العديد من القضايا، ويف مقدمتها سياستها تجاه فرنسا يف ظل رفض الربملان الفرنيس التصديق عىل االتفاقية السورية 

– الفرنسية. وذكر البكري أن رئيس الحكومة السورية جميل مردم طلب من قيادة الكتلة الوطنية مساعدته يف الحصول عىل تصديق 

الربملان السوري عىل املعاهدة ومالحقها الجديدة التي أضيفت إليها، من أجل تحسني فرص تصديق الربملان الفرنيس عليها. وقد طلب 

الربملان.  عىل  مبارشة  سيعرضها  إنه  وقال  ذلك،  رفض  مردم  جميل  أن  بيد  الجديدة،  املالحق  هذه  عىل  االطالع  الوطنية  الكتلة  قادة 

66 املرجع نفسه.

.S25 / 10103 67 املرجع نفسه، 11 / 4 / 1938، ملف

68 املرجع نفسه.

.S25 / 5568 69 املرجع نفسه، 23 / 4 / 1938، ملف
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عندها قال قادة الكتلة الوطنية إنهم لن يلتزموا دعم تصديق الربملان عليها سلًفا من دون رؤيتها. وقد طرح قادة الكتلة الوطنية توسيع 

الحكومة السورية، وإضافة أربعة قادة من الكتلة الوطنية؛ ثالثة من دمشق وهم لطفي الحفار وفايز الخوري ونسيب البكري، وواحد 

من جبل العلويني، وقبل جميل مردم بهذا االقرتاح، بينما رفضه سعد الله الجابري وهدد باالستقالة؛ فطالب قادة الكتلة، بما يف ذلك 

املرشحون الثالثة لالنضمام للحكومة، باستقالة الحكومة وإعادة تشكيلها من دون سعد الله الجابري. ولم ينجح قادة الكتلة الوطنية 

يف اجتماعاتهم املكثفة التي عقدوها يف العرشة أيام املاضية يف التوصل إىل أي اتفاق أو توافق. وبعد عرضه هذا، طرح نسيب البكري 

عىل إلياهو ساسون ثالثة أسئلة، وطلب منه أن يجيب إجابة رصيحة عليها، وقال البكري إنه بعد أن يسمع اإلجابة سيرشح لساسون 

األسباب التي دفعته إىل طرح هذه األسئلة. وكانت األسئلة ما ييل:

هل تعلم الوكالة اليهودية عن الجهد الذي ُيبذل يف فرنسا إللغاء االتفاقية؟

هل الوكالة اليهودية معنية برفض تصديق الربملان الفرنيس عىل االتفاقية؟

هل يف قدرة اليهود مساعدة السوريني يف تصديق الربملان الفرنيس عىل االتفاقية ومالحقها؟

أجابه إلياهو ساسون بأنه - كما هو معروف للبكري - أىت إىل هذا االجتماع من أجل الحصول عىل معلومات من البكري تخص 

عمله املخابرايت مع الوكالة اليهودية، وأن ساسون ال يستطيع اإلجابة رسمًيا عن هذه األسئلة؛ ألنه ال يملك الصالحية يف ذلك، ولكْن يف 

إمكانه التعبري عن رأيه الشخيص. ويف هذا السياق قال ساسون يف إجابته عن السؤال األول إن هناك جزًءا ليس قلياًل يف فرنسا يعارض 

االتفاقية، وبخاصة بني صفوف ذوي املصالح االقتصادية. أما السؤال الثاين فأجاب ساسون بأن الوكالة اليهودية ال تتدخل يف الشؤون 

السياسية والداخلية للدول العربية املجاورة، ولكن اليهود يحتجون يف بريطانيا وفرنسا عىل قبول السوريني بجعل بالدهم مركزًا للدعاية 

املعادية لربيطانيا وللصهيونية ومقرًا للثوار الفلسطينيني. ويف إجابته عن السؤال الثالث قال ساسون إن الوكالة اليهودية عىل استعداد 

أيًضا، يف حال اعرتف  العربية  البلدان  السوريني ولكن إىل جميع  السياسية واالقتصادية، ليس فقط إىل  النواحي  لتقديم املساعدة يف 

العرب بحقوق اليهود السياسية يف فلسطني، وأظهروا استعدادهم للتعاون معهم. بعد ذلك طرح البكري عىل ساسون األسئلة التالية:

أال تعتقد أن الحل النهايئ للمسألة السورية مرتبط إىل حد بعيد بالتوصل إىل حل بني اليهود والعرب يف فلسطني؟

هل يف اإلمكان الحصول عىل التزام رسمي من قادة الحركة الصهيونية أن يعملوا من أجل موافقة الربملان الفرنيس عىل االتفاقية 

ومالحقها، إذا وعدناهم بوضوح بأننا سنعمل عىل التأثري يف العالم العريب عموًما، ويف الفلسطينيني خصوًصا؛ ليك يوافقوا عىل التوصل إىل 

حل عريب – يهودي يكون مقبواًل من الطرفني؟

هل يمكن الحصول عىل وعد واضح من قادة الحركة الصهيونية بأنهم سيبذلون جهدهم يف فرنسا من أجل تشكيل حكومة جديدة 

يف سورية، وفق ما نشاء، يف حال رفضت الحكومة الحالية تأييد خطواتنا تجاه االتفاق العريب – اليهودي؟

كان ساسون ينتظر سماع األسباب التي دعت نسيب البكري إىل طرح هذه األسئلة، فأجاب باختصار بأن هناك مصالح مشرتكة 

لفرنسا وبريطانيا يف الرشق األوسط، وأن املسألتني السورية والفلسطينية مرتبطتان إحداهما باألخرى، ويوجب هذا األمر عىل بريطانيا 

انتدابها. ومن املنطقي أن ال توافق بريطانيا أن تحل فرنسا  التي تحت  البلد  وفرنسا مساعدة إحداهما األخرى يف إيجاد حل لقضية 

بأنه  درًسا،  تلميذه  يلقن  فأجاب ساسون، كأستاذ  الثاين  السؤال  أما  املسألة يف فلسطني.  لم تحل  بريطانيا  دامت  ما  املسألة يف سورية 

ال يمكن الطلب من اليهود والوكالة اليهودية التزاًما رسمًيا أن يصدق الربملان الفرنيس عىل االتفاقية، فاليهود ليسوا حكام فرنسا وال 

أي دولة أوروبية أخرى. وأضاف أنه يمكن طلب املساعدة من اليهود يف التأثري يف الرأي العام الفرنيس لتمهيد الطريق للتصديق عىل 
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االتفاقية، وأعرب عن قناعته بأن اليهود سيقومون بذلك إذا ما التزم السوريون مساعدة اليهود يف تحقيق تطلعات اليهود القومية يف 

فلسطني. وجواًبا عن السؤال الثالث؛ اّدعى ساسون أنه شخصًيا يعتقد أن الوكالة اليهودية تحاول أن تظل حيادية تجاه هذه الرصاعات.

عند ذلك رشح نسيب البكري األسباب التي قادته إىل طرح أسئلته؛ فقال إن قادة الكتلة الوطنية مختلفون مع موقف الحكومة 

السورية وسياستها تجاه فرنسا، وكيفية معالجة الحكومة السورية االتفاقيَة ومالحقها. وأضاف البكري أن قيادة الكتلة الوطنية علمت 

أن املؤسسة العسكرية يف فرنسا تعارض االتفاقية بشدة، وتطالب بإلغائها، وأن قيادة الجيش يف فرنسا طلبت من قيادة الجيش الفرنيس 

يف سورية إيجاد الرباهني التي تؤكد أنه لن تحدث هّبة جماهريية يف سورية يف حال رفض الربملان الفرنيس التصديق عىل االتفاقية. لذلك 

بادر الجيش الفرنيس يف سورية، وأثار القالقل يف منطقة الجزيرة السورية، من أجل ضمان عدم مشاركة سكانها يف االحتجاجات التي 

قد تندلع يف حال رفض التصديق عىل االتفاقية. وللسبب ذاته يعمل الجيش الفرنيس عىل إثارة القالقل واالضطرابات يف منطقة العلويني 

ومناطق أخرى يف سورية. وأضاف البكري أن النقاش يف صفوف قيادة الكتلة الوطنية يف شأن الوضع يف سورية اتسع، وقاد إىل بحث 

الوضع يف فلسطني، وسياسة بريطانيا يف الرشق األوسط، ومدى تأثري سياستها تجاه فلسطني يف سياسة فرنسا يف سورية، وإىل بحث 

قوة اليهود يف باريس ولندن. وأضاف نسيب البكري أنه "اتهم بعضنا اليهود بالتسبب يف مشكالت سورية، والبعض تحدث عن رضورة 

إنهاء الثورة يف فلسطني والعمل عىل التوصل إىل اتفاق بني العرب واليهود، والبعض تحدث عن قوة اليهود يف باريس ولندن ورضورة 

استغالل هذه القوة ملصلحة العرب، والبعض قال إنه يف اإلمكان بواسطة اليهود إسقاط الحكومة القائمة يف سورية وتشكيل حكومة 

إنه  وقال  باليهود  أي عالقة  والبعض عارض  وفلسطني.  بسورية  املتعلقة  املسائل  واليهود عىل كل  وبريطانيا  فرنسا  مع  تتفاهم  جديدة 

ممنوع التضحية بالعرب الفلسطينيني ملصلحة املسألة السورية". وقال البكري إن هذه النقاشات يف صفوف قيادة الكتلة الوطنية أدت 

إىل حدوث اصطفافات وتحالفات جديدة، وظهور مجموعات مختلفة يف داخل قيادة الكتلة الوطنية. وأشار البكري إىل أن املداوالت 

يف صفوف مجموعة من قيادة الكتلة الوطنية ال تزال مستمرة، وقال "نحن نجتمع منذ أسبوع يف الصباح ويف املساء، مرة يف بيتي ومرة 

إىل  دفعتني  التي  هي  املداوالت  وهذه  اليهود.  مع  عالقات  إقامة  ويف  فلسطني  قضية  يف  أساًسا  ونبحث  الحفار،  لطفي  بيت  يف  أخرى 

استغالل مجيئك إىل دمشق من أجل الوقوف بوضوح عىل موقف اليهود، وللتزود بمادة يف حديثي مع زماليئ يف االجتماعات القادمة". 

فسأله إلياهو ساسون عن أسماء زمالئه هؤالء، فذكر نسيب البكري أنهم "لطفي الحفار وفارس الخوري وفايز الخوري والدكتور توفيق 

الشيشكيل وعفيف الصلح وآخرون". فسأله ساسون: ملاذا ال يرشكون يف مداوالتهم واجتماعاتهم هذه رئيس الحكومة جميل مردم، "إذ 

إنه من املعروف أن جميل مردم ليس شخًصا عنيًدا، وال ينفي تأثري اليهود يف فرنسا، ولو كان جميل مردم معكم واتخذتم قرارًا للرشوع 

يف محادثات رسمية أو غري رسمية مع اليهود بخصوص جميع األسئلة التي ذكرتها، فال شك أن جميل مردم بوصفه رئيًسا للحكومة كان 

سيجد أذًنا صاغية لتقديم املساعدة من جانب الوكالة اليهودية".

يف نهاية االجتماع طلب البكري من ساسون أن يستوضح عىل نحو غري رسمي موقف قيادة الوكالة اليهودية من األسئلة والقضايا 

التي طرحها؛ يك يتمكن من الحصول عىل أجوبة واضحة من إلياهو ساسون عندما يتطلب األمر)70).

استمر نسيب البكري يف تزويد ساسون باملعلومات املهمة، ويف 27 نيسان/ أبريل 1938 أخرب ساسون الوكالة اليهودية، هاتفًيا من 

بريوت، وفق املعلومات التي حصل عليها من البكري، أنه توجد شحنة من السالح يف بيت يقع بالقرب من منزل محمد األشمر يف دمشق 

فيها ما يربو عىل 5000 رصاصة، معدة لإلرسال إىل الثوار يف فلسطني، وأن 72 من الثوار املسلحني سيجتازون الحدود إىل فلسطني يف 

األيام القريبة. ويتبني من تقرير ساسون أن نشاط نسيب البكري لم يقترص عىل تزويد الوكالة اليهودية باملعلومات املهمة، فقد امتد أيًضا 

70 املرجع نفسه.
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ليشمل العمل يف التأثري يف تطور األحداث يف سورية ملصلحة الوكالة اليهودية؛ فقد ذكر ساسون أن البكري اتخذ اإلجراءات الرضورية 

يف دمشق من أجل إفشال دعوة لجنة الدفاع عن فلسطني إىل القيام بإرضاب عام، وإجراء تظاهرات يف 28 نيسان/ إبريل 1938 بمناسبة 

1938 أخرب ساسون الوكالة اليهودية يف اتصال له من بريوت استناًدا عىل  9 نيسان/ أبريل  وصول اللجنة امللكية إىل فلسطني)71). ويف 

املعلومات التي حصل عليها من نسيب البكري، أن هناك شحنة كبرية من السالح يف مدينة بعلبك معدة للتهريب إىل فلسطني، وأن 

البكري زوده بأسماء األشخاص الذين يقومون بالتهريب، وأن البكري يعتقد أنه ينبغي إعالم القنصل الربيطاين يف بريوت بهذا األمر 

وتفعيله، وعدم االكتفاء بإخبار السلطات الفرنسية)72).

مردم يطمنئ ساسون بعدم دعم الثورة يف فلسطني

انتقد إلياهو ساسون يف اجتماع له بنسيب البكري الحكومة السورية بسبب تحول سورية إىل مركز دعم أسايس للثورة يف فلسطني، 

ونّوه إىل أن ذلك قد يقود الحركة الصهيونية إىل الضغط عىل فرنسا يك ال تصدق عىل املعاهدة السورية – الفرنسية. ونقل البكري ما سمعه 

من ساسون إىل رئيس الحكومة السورية جميل مردم؛ ما حدا به إىل دعوة ساسون لالجتماع به يف بيته. ويف 25 تموز/ يوليو 1938 اجتمع 

مردم بساسون واستمر االجتماع نحو ساعة)73). ويف تقريره عن هذا االجتماع إىل موشيه رشتوك ذكر ساسون أنه عرض عىل جميل مردم 

املعلومات التي لديه عن الدعم الذي تتلقاه الثورة الفلسطينية من سورية. فذكر نشاط كل من عادل العظمة ونبيه العظمة ومنري الريس 

والحاج أديب خري ونافع القديس وغريهم يف دعم الثورة يف فلسطني. كذلك أشار إىل عقد املؤتمر املنارص للشعب الفلسطيني يف بلودان 

يف سورية وإىل الحرية التي يتمتع بها الثوار الفلسطينيون يف سورية وإىل تهريب السالح والثوار من سورية إىل فلسطني وإىل الصحافة 

السورية املؤيدة للثورة يف فلسطني، وال سيما مكتب فخري البارودي، وإىل الدعاية املؤيدة للفلسطينيني يف املدارس واملساجد والنوادي 

للثورة الفلسطينية املزمع  واملقاهي وإىل االجتماعات والنشاطات التي تنظمها لجنة الدفاع عن فلسطني، وإىل املؤتمر الربملاين املنارص 

عقده خالل الشهور القادمة يف القاهرة بمشاركة برملانيني سوريني. وقال ساسون ملردم: إن كل هذه املعلومات تؤكد أن سورية تدعم 

الثورة يف فلسطني وهو ما يتناقض مع وعود قادة الكتلة الوطنية للوكالة اليهودية؛ األمر الذي قد يقود الحركة الصهيونية إىل استعمال 

الوسائل الكفيلة بجعل الحكومة السورية تدرك خطأها، وتدرك أيًضا أنها أرضت بمصالحها السياسية واالقتصادية يف دعمها للثورة يف 

فلسطني، يف إشارة إىل أن الوكالة اليهودية قد تضغط عىل فرنسا ليك ال تصدق عىل املعاهدة السورية - الفرنسية.

أجابه مردم بأنه من الواضح أن الوكالة اليهودية تحصل عىل معلومات غري صحيحة من مصادر غري موثوقة، وهي ليست وحيدة 

يف ذلك، فالقنصلية الربيطانية أيًضا تحصل عىل معلومات مغلوطة. وأضاف مردم أنه يجد من الرضورة تصحيح هذه األخطاء، تماًما كما 

فعل قبل مدة وجيزة مع القنصلية الربيطانية يف دمشق. ووضح جميل مردم النقاط التالية لساسون:

لم يحدث أي تغيري يف موقف الحكومة السورية تجاه الصهيونية وهي ال تزال تؤمن بالربكة التي تنجم عن الوصول إىل اتفاق 

عريب - يهودي. ولم تبدأ الحكومة السورية املفاوضات الرسمية مع الوكالة اليهودية النشغالها بقضايا سورية الداخلية، وعىل الرغم من 

ذلك فإن بعض قادة الكتلة الوطنية عقدوا اجتماعات بممثيل الوكالة اليهودية. وقال مردم لساسون إنه عىل اطالع تام عىل اجتماعات 

لطفي الحفار يف املدة األخرية مع زاسلني وساسون.

.S25 / 22211 71 األرشيف الصهيوين املركزي، تقرير ريؤوفني زاسلني إىل موشيه رشتوك، 27 / 4 / 1938، ملف

.S25 / 22211 72 املرجع نفسه، 9 / 5 / 1938، ملف

.S25 / 22211 73 األرشيف الصهيوين املركزي، تقرير إلياهو ساسون إىل موشيه رشتوك، 25 / 7 / 1938، ملف
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دراســات
من املفاوضات إىل االخرتاق

العالقات بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية واملعارضة الشهبندرية

املؤتمر عقد عندما كان هو يف  أن هذا  إىل  وأشار  بمصالح سورية،  ألحق رضرًا كبريًا  بلودان  مؤتمر  بأن  قناعته  أعرب مردم عن 

باريس، وأكد أنه لو كان هو يف سورية ملا سمح بعقد هذا املؤتمر، وأن زمالءه باتوا يدركون بعد مرور الوقت األرضار السياسية الكبرية التي 

ألحقها هذا املؤتمر بسورية.

أوضح مردم أنه رفض بشدة عقد املؤتمر الربملاين املنارص للشعب الفلسطيني يف سورية، وأنه يرص عىل أن مشاركة أعضاء الربملان 

السوري يف هذا املؤتمر تتم بصفاتهم الشخصية ال كممثلني للربملان السوري)74).

لم تدُع الحكومة السورية الثوار الفلسطينيني إىل القدوم إىل سورية، وعندما سئلت الحكومة السورية يف شأن رغبة رئيس اللجنة 

العربية العليا الحاج أمني الحسيني اإلقامة يف دمشق، رفضت الحكومة السورية ذلك وطلبت رًسا من املندوب السامي معارضة ذلك. 

وال تستطيع الحكومة السورية إساءة معاملة عزة دروزة والقادة الفلسطينيني اآلخرين املقيمني يف دمشق، يف حني تعاِمل حكومتا مرص 

والعراق اللتان تقعان تحت النفوذ الربيطاين، القادة الفلسطينيني املوجودين فيها باحرتام.

صحيح أن الصحافة السورية تؤيد – عموًما - الثورة يف فلسطني وتقف ضد الصهيونية وبريطانيا، بيد أنها تعد معتدلة عند مقارنتها 

بالصحافة العربية يف فلسطني ومرص والعراق ولبنان. وأضاف مردم أنه قال للقنصل الربيطاين يف دمشق عدة مرات إن الوسيلة األفضل 

لوقف دعم الصحف السورية للثورة الفلسطينية هي أن تقوم السلطات الربيطانية بمنع الصحف الفلسطينية ومراسيل الصحف املرصية يف 

فلسطني من نرش األخبار املؤيدة للثورة يف فلسطني؛ ألن الصحف السورية ليس لها مراسلون خاصون يف فلسطني، وهي تنقل عادة أخبارها 

من الصحف الفلسطينية واملرصية. وأضاف مردم أن هناك طريقة مهمة أخرى لوقف الصحف عن دعم الثورة يف فلسطني وهي رشاؤها.

أكد مردم أنه بذل - وال يزال يبذل - جهًدا كبريًا للتأثري يف القادة السوريني لوقف دعمهم للثورة يف فلسطني واالهتمام بالقضية 

السورية فقط، وقال إنه يقف بحزم ضد أي موظف حكومي سوري يقدم دعًما للثورة يف فلسطني، وطلب من ساسون أن يخربه بأي 

موظف حكومي سوري يدعم الثورة الفلسطينية ليك تتخذ الحكومة السورية اإلجراءات املالئمة بحقه.

السورية  بالثوار، وال يجري تهريب السالح والثوار إىل فلسطني من الحدود  بالسالح وال  الثورة يف فلسطني ال  ال تدعم سورية 

وإنما  فلسطني،  مع  الحدود  عن  بمسؤولة  الرشطة؛  من  صغرية  قوة  إال  لديها  ليس  التي  السورية  الحكومة  وليست  لبنان.  من  ولكْن 

تهريب  لوقف  فلسطني  مع  الحدود  حراسة  فرنسا  من  تطلب  أن  اليهودية  الوكالة  وعىل  ذلك.  عن  املسؤولون  هم  وحدهم  الفرنسيون 

ا، ولكانت الحكومة ستحكم إغالق الحدود، وتمنع تهريب  السالح والثوار. وأضاف مردم أنه لو كانت سورية مستقلة الختلف الوضع كليًّ

السالح والثوار، وتوقف كلية دعم سورية للثورة يف فلسطني.

ودور  واملقاهي  والنوادي  واملساجد  املدارس  مسؤويل  من  كل  إىل  مشددة  تعليمات  أشهر  ثالثة  قبل  السورية  الحكومة  أصدرت 

السينما بوقف الدعاية املؤيدة للثورة يف فلسطني.

طلب جميل مردم البارحة من نسيب البكري الذي عني حديًثا رئيًسا لفرع الكتلة الوطنية يف دمشق دعوة أعضاء الكتلة الوطنية 

وأنصارها خصوًصا، والسوريني عموًما، التوقف عن دعم الثورة يف فلسطني)75).

74 يبدو أن جميل مردم رفض فعاًل عقد املؤتمر الربملاين يف بلودان. فقد ذكر أكرم زعيرت يف مذكراته أن محمد عيل علوبة باشا رئيس اللجنة الربملانية املرصية للدفاع عن 

فلسطني اقرتح يف حزيران/ يونيو 1938 عقد مؤتمر برملاين عريب عام يف بلودان يف سورية، وأن علوبة باشا أجرى اتصاالت مع فارس الخوري رئيس املجلس النيايب السوري 

الحركة الوطنية  يف شأن عقد هذا املؤتمر يف بلودان. وقد أسفرت االتصاالت بينهما عىل عقده يف مرص، فتوىل علوبة باشا الدعوة إىل عقده يف القاهرة، انظر: أكرم زعيرت، 

الفلسطينية 1935 - 1939: يوميات أكرم زعيرت، ط 2 )بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1992(، ص 461.

75 املرجع نفسه.
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البكري ينشط شعبيًا وسياسيًا لوقف الدعم السوري للثورة يف فلسطني

خطا نسيب البكري يف حزيران/ يونيو 1938 خطوة أخرى يف نشاطه يف خدمة الوكالة اليهودية لوقف مختلف أشكال الدعم السوري 

للثورة يف فلسطني، وحاول علًنا التأثري يف الرأي العام يف دمشق من خالل وجهاء وشخصيات من الحارات املختلفة يف دمشق لتحقيق هذا 

الهدف. ففي تقريره إىل موشيه رشتوك ذكر إلياهو ساسون أن نسيب البكري دعا يف 7 حزيران/ يونيو 1938 سبعني وجيًها من وجهاء الحارات 

املختلفة إىل اجتماع يف منزله يف القابون، وبحث معهم يف هذا االجتماع الذي استمر خمس ساعات يف الوضع السيايس يف سورية. وبعد 

حديثه عن قضية لواء اإلسكندرونة واملشكالت واالحتجاجات التي حدثت يف تلك املدة يف منطقة الجزية السورية، قال نسيب البكري: إن 

استمرار الثورة يف فلسطني هو أحد األسباب املهمة التي تقف وراء رفض فرنسا التصديق عىل املعاهدة السورية – الفرنسية. ورشح ذلك بقوله: 

إنه من املؤكد أن بريطانيا طلبت من فرنسا عدم التصديق عىل املعاهدة، وإرجاء التوقيع عليها إىل ما بعد أن تتمكن بريطانيا من قمع الثورة 

يف فلسطني، وإيجاد حل سيايس للرصاع فيها. وما كانت بريطانيا لتطلب من فرنسا هذا األمر، وفق ما ذكره البكري، لو أن سورية عرفت 

الحفاظ عىل حيادها يف شأن الثورة يف فلسطني، ويتحمل مسؤولية ذلك أولئك السوريون الذين وافقوا عىل تحويل بالدهم إىل قاعدة للثوار 

الفلسطينيني ومركز دعاية ضد بريطانيا)76). وذكر ساسون يف تقريره أن غالبية املجتمعني أيدت أقوال البكري، وأنه تقرر عقد اجتماع ثان 

يف منزل أحمد املارديني، زعيم حارة باب الرسيجة، من أجل استمرار البحث يف الوضع السيايس يف سورية، واتخاذ قرارات يف شأن الوسائل 

التي ينبغي اتباعها لضمان حياد سورية منذ تلك اللحظة فصاعًدا تجاه الثورة يف فلسطني)77).

لم يقترص نشاط نسيب البكري عىل االتصال مع السوريني، وإنما امتد إىل لبنان أيًضا. فقد ذكر إلياهو ساسون يف تقريره أن نسيب 

البكري استقبل يف 8 حزيران/ يونيو 1938 يف بيته، الشيخ توفيق الهربي رئيس جمعية املقاصد اإلسالمية يف بريوت الذي أرسله الداعوق 

وسالم وبيهم من أجل التشاور مع نسيب البكري يف الوضع يف فلسطني، ومعرفة موقفه من الثورة الفلسطينية. وذكر إلياهو ساسون 

يف تقريره أن نسيب البكري عاد وكرر ما كان قد قاله باألمس يف اجتماعه مع الوجهاء الدمشقيني السبعني، وأنه شدد عىل رضورة وقف 

الثورة يف فلسطني، وأن هناك رضورة ملحة إليجاد الطريقة املالئمة إلبعاد الثوار الفلسطينيني من سورية ولبنان، وتحذير نبيه العظمة 

وزمالئه من دعم الثورة يف فلسطني، وأن عليهم وقف ذلك. وقد وعد الشيخ توفيق الهربي بنقل موقف نسيب البكري إىل الداعوق 

وسالم وبيهم، وبالحفاظ عىل عالقة وطيدة بنسيب البكري، وأنه سيدعوه إىل املشاركة يف االجتماع املزمع عقده بعد مدة وجيزة يف بريوت، 

والذي سيجري فيه بحث الوضع يف فلسطني)78).

محاوالت عرقلة املؤمتر الربملاين يف القاهرة

عقد يف القاهرة يف 7 ترشين األول/ أكتوبر 1938 مؤتمر للربملانات العربية واإلسالمية ملنارصة الشعب العريب الفلسطيني بدعوة من 

محمد علوبة باشا رئيس اللجنة الربملانية املرصية للدفاع عن فلسطني. وقد بذلت الوكالة اليهودية عشية عقد املؤتمر جهًدا ملحوًظا لعرقلته 

وتقليل عدد أعضاء الربملانني السوري واللبناين املشاركني فيه. ويف هذا السياق كثف إلياهو ساسون اتصاالته بالعديد من الشخصيات 

76 األرشيف الصهيوين املركزي، تقرير إلياهو ساسون إىل موشيه رشتوك، 14 / 6 / 1938، ملف S25 / 22211. ويذكر إلياهو ساسون يف تقريره هذا أن من بني الوجهاء السبعني 

الذين شاركوا يف هذا االجتماع كان كلٌّ من: محمد األشمر، وجمال العابد، وزيك الدرويب، وبكري الحايك، ومسلم قدور، وفوزي البكري، وحمدي الزيبق، وعبد العزيز كرّيم، 

وبشري البكري، وعيل الذهبي.

77 املرجع نفسه.

78 املرجع نفسه.
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القيادية وبصحافيني، ومحررين، وأصحاب صحف يف سورية ولبنان. ونرشت صحف األحوال واالتحاد ولسان الحال وصوت األحرار 

وبعض الصحف الدمشقية عشية عقد املؤتمر العديد من املقاالت باسم هيئات التحرير، بعد أن اتفق ساسون معها عىل ذلك، انتقدت 

فيها املؤتمر الربملاين وأهدافه ودعت إىل مقاطعته)79).

ذكر ساسون يف تقريره إىل موشيه رشتوك عن نشاطاته لعرقلة املؤتمر الربملاين؛ أن ساسون اقرتح عىل عفيف الصلح عضو الربملان 

السوري زيارة رئيس اللجنة العربية العليا الحاج أمني الحسيني، وأن عفيف الصلح استجاب لطلبه وزار الحاج أمني الحسيني، وسأله 

يف هذه الزيارة عن توجيهاته للوفد الربملاين السوري املشارك يف املؤتمر)80). وأخرب عفيف الصلح ساسون بأن طلب الحاج أمني الحسيني 

من الصلح وزمالئه السوريني املشاركني يف املؤتمر الربملاين كان هو دعم الثورة يف فلسطني، ومعارضة تقسيم فلسطني، واتخاذ قرارات 

شبيهة بالقرارات التي اتخذها مؤتمر بلودان الذي عقد يف العام املايض. وأضاف عفيف الصلح أن الحاج أمني الحسيني أخربه بأنه كان 

يرغب يف املشاركة يف املؤتمر الربملاين يف القاهرة، بيد أن السلطات الفرنسية يف لبنان طلبت منه عدم مغادرة لبنان، لئال يستغل اإلنكليز 

والصهيونيون ذلك، ويضغطوا عىل فرنسا بأال تسمح له بالعودة)81).

وذكر ساسون يف تقريره أنه اجتمع يف نهاية أيلول/ سبتمرب وبداية ترشين األول/ أكتوبر ثالث مرات بنسيب البكري الذي أخربه 

أعضاء  بناء عىل طلب ساسون،  البكري،  نسيب  ودعا  13 عضًوا.  والبالغ عددهم  املؤتمر،  املشاركني يف  السوري  الربملان  أعضاء  بأسماء 

للتداول يف شأن املؤتمر من أجل االطالع عىل مواقفهم  الربملان السوري املشاركني يف املؤتمر ثالث مرات إىل االجتماع قبل سفرهم 

القضية  وأنه تحدث عن  االجتماعات،  دروزة شارك يف هذه  الفلسطيني عزة  القيادي  بأن  البكري ساسون  وأخرب  بها.  وإخبار ساسون 

الفلسطينية ومخاطر الصهيوينة عىل العرب، وتحدث عن مطالب العرب. وأضاف البكري أنه سأل عزة دروزة عن قوة الثورة يف فلسطني، 

وأن دروزة أجابه بأن لدى الثوار الفلسطينيني القدرة والوسائل التي تمكن الثورَة أن تستمّر يف فلسطني مدة عامني.

ووعد البكري وفق ما ذكره ساسون، أن يطرح عىل نحو مبارش أو غري مبارش القضايا التي تهم الصهيونية، مثل الوضع يف سورية، 

ورضورة وقف الثورة يف فلسطني، وإجراء مفاوضات مبارشة بني العرب والحركة الصهيونية. وأضاف ساسون أن نسيب البكري سيحاول 

ذلك مع اللجنة السياسية للمؤتمر، ومع لجان مهمة أخرى، وأنه سيحافظ عىل عالقة متواصلة بساسون الذي سيكون موجوًدا يف مكان 

املؤتمر خالل أيام انعقاده. وأنه سيحاول ترتيب اجتماعات لساسون ببعض املسؤولني املرصيني املشاركني يف املؤتمر، وببعض أعضاء 

الوفد السوري املشاركني؛ بغرض التأثري فيهم، أو توضيح بعض األمور املتعلقة باملواقف الصهيونية.

وذكر ساسون يف تقريره أن لطفي الحفار استجاب لطلب ساسون وأثر يف خمسة أعضاء برملانيني سوريني لئال يشاركوا يف املؤتمر، 

وأن لطفي الحفار طلب من لنيادو إخبار ساسون بذلك. وأضاف ساسون أنه تبني له أن جميل مردم لم يرسل أي توجيهات إىل أعضاء 

إىل  املؤتمر  املشاركني يف  للمشاركة النخفض عدد  معارًضا  موقًفا  اتخذ  أنه  ولو  الربملاين،  املؤتمر  السوري يف شأن مشاركتهم يف  الربملان 

النصف، وفق ما ذكره البكري لساسون)82).

79 للمزيد انظر: محارب، "املقاالت الصهيونية املدسوسة يف الصحف اللبنانية والسورية".

.S25 / 22211 80 األرشيف الصهيوين املركزي، تقرير إلياهو ساسون إىل موشيه رشتوك، 2 / 10 / 1938، ملف

81 املرجع نفسه.

82 املرجع نفسه.
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الخامتة

ا من سلسلة االتصاالت الواسعة واالجتماعات الكثرية التي أجرتها مع قادة يف الكتلة  حققت الوكالة اليهودية إنجازات مهمة جدًّ

الوطنية السورية، ومع املعارضة الشهبندرية وقيادات ونخب سورية أخرى أثناء الثورة الفلسطينية الكربى. فقد أقامت الوكالة اليهودية 

عالقات حميمة برئيس الحكومة السورية جميل مردم، والتي تعززت يف العامني الالحقني، وكذلك بلطفي الحفار القيادي يف الكتلة 

الوكالة  وأقامت  الالحقة.  األعوام  أيًضا يف  تعززت  والتي  أسابيع معدودة،   1939 مارس  آذار/  للحكومة يف  رئيًسا  والذي أصبح  الوطنية 

اليهودية أيًضا عالقات حميمة بالعديد من قادة املعارضة الشهبندرية، وال سيما نصوح بابيل.

ليعمل جاسوًسا  البكري  نسيب  الوطنية  الكتلة  القيادي يف  تجنيد  تمكنت من  عندما  ا  مهًما جدًّ إنجازًا  اليهودية  الوكالة  وحققت 

للوكالة اليهودية مقابل دفعات مالية. فقد حصلت منه عىل معلومات مهمة ودقيقة عن الثوار الفلسطينيني وأنصارهم السوريني، وعن 

طرق دخولهم إىل فلسطني وتوقيته، وعن مصادر السالح وطرق تهريبه إىل فلسطني. وكذلك عىل معلومات مهمة ودقيقة عن قرارات 

الكتلة الوطنية والحكومة السورية وسياستهما يف شأن القضية الفلسطينية والثورة يف فلسطني وقضايا مهمة أخرى. وقد ساهمت شبكة 

أقامتها مع قادة  التي  العالقات الحميمة  الدراسة، إىل جانب  إليها يف  النخب املشار  اليهودية بمختلف  الوكالة  أقامتها  التي  العالقات 

مهمني يف جبل العرب يف سورية، يف إطالع الوكالة اليهودية بدقة عىل ما يجري يف سورية، ويف التأثري يف توجهات بعض هذه النخب من 

الثورة يف فلسطني ومواقفها، ويف عرقلة الدعم الذي كان يقدمه الشعب السوري وقواه الوطنية للثورة الفلسطينية.
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ملحق بوثائق األرشيف الصهيوين

الوثيقة )1(

 الصفحة األوىل من تقرير إلياهو ساسون )بالعربية( إىل موشيه رشتوك، الذي أرسله من دمشق يف 6 / 2 / 1936
عن بداية تعاون نسيم البكري مع الوكالة اليهودية
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الوثيقة )2(

الصفحة األوىل من تقرير إلياهو ساسون )بالعربية( إىل موشيه رشتوك الذي أرسله من دمشق يف 23 / 4 / 1938، وفيه املعلومات 
التي حصل عليها من نسيب البكري
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الوثيقة )3(

رسالة من عميل الوكالة اليهودية يف دمشق يوسف لنيادو وبخط يده إىل إلياهو ساسون، وفيها املعلومات التي حصل عليها 
من نسيب البكري ليوصلها إىل الوكالة اليهودية



كانون الثاين / يناير 2017العدد  5

198

الوثيقة )4(

رسالة من عميل الوكالة اليهودية يف دمشق يوسف لنيادو إىل إلياهو ساسون يف 9 / 5 / 1938، وفيها املعلومات التي حصل عليها 
من نسيب البكري إليصالها إىل الوكالة اليهودية
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باحث ونائب مدير وحدة ترجمة الكتب يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، مكتب بريوت، لبنان.  *
Researcher and deputy director of the book translation unit, Arab Center for Research and Policy Studies, Beirut Office, Lebanon.

هــذه املادة هي الفصــالن الثاين والثالث يف املجلد األول مــن كتاب هرني لوفيفر نقد الحيــاة اليومية، حيث يعرض ملا 
يعنيــه مبعرفــة الحياة اليومية، تلك التجربة التي اســتعمرتها الســلع، وغطّى عليهــا الزيف، لكنها تظــل املصدر الوحيد 
للمقاومــة والتغيــر، قبل أن يقّدم املاركســية بوصفها معرفًة نقدية بتلك الحياة، وهو أمــٌر يرقى إىل أن يكون منهجيًة 
مــن منهجيــات كتابة التاريــخ. ويَُعّد كتاب نقد الحيــاة اليومية بأجزائه الثالثــة أهّم أعامل هرني لوفيفــر التي يقوم فيها 

س لاَِم نسّميه "الدراسات الثقافية". باستكشاف ذي أهميٍة بالغٍة للمجتمع املعارص، كام أنّه يُعّد النص املؤسِّ

كلامت مفتاحية: الحياة اليومية، مارك بلوخ، املاركسية، املؤرخ الحديث.

This article provides the Arabic translation of the second and third chapters, Volume I of Henri Lefebvre’s Critique 
of Everyday Life. This work which regards quotidian life, despite being overwhelmed by commodification and 
fraud, to be the sole remaining source of change and resistance and goes on to define Marxism as the perfect 
form of critique of everyday life, offering a wholly new methodology for the writing of history. The three-volume 
Critique of Everyday Life  is Lefebvre’s most important work, a book through which he explores the minutiae of 
contemporary society and which can be said to be the foundational text of the field now known as Cultural Studies.   

Keywords: Everyday life, Marc Bloch, Marxism, Modern Historians.

معرفة الحياة اليومية
املاركسية بوصفها معرفًة نقديًة بالحياة اليومية

The knowledge of everyday life
Marxism as critical knowledge of everyday life

 Henri Lefebvre   |   هرني لوفيـفر

*Thaer Deeb   |  ترجمة: ثائر ديب
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معرفة الحياة اليومية

بات الفّن والفلسفة، يف الفرتة املعارصة، أقرب إىل الحياة اليومية، إّنما لتسفيهها فحسب بذريعة إضفاء نربة جديدة عليها.

الحرية السطحية والديمقراطية املجردة  للمؤسسات واألشياء يف فرتة  للحياة ما شاع من "نقد يمينّي"  املناوئ  الفعل  يشبه هذا 

بنية  أيًضا – يقرضون  بارِس وموراس)1) وتالميذهما – وكثريون غريهم  1940. فعىل مدى عقود متعددة، كان  انهيار عام  التي سبقت 

يهاجمون  أّنهم  وبدا  السيايس،  اقتصادها  انتقدوا  وقد  السواء.  عىل  والفعل  الفكر  يف  الداخل؛  من  العّث  مثل  وأساسها  الديمقراطية 

الرأسمالية ذاتها والرتوستات باسم أيديولوجيات ومؤسسات )نقابات حرفية، وأولوية املجال الروحي ... إلخ( سابقة للرأسمالية.

لكن النقد الحقيقي الوحيد كان نقد اليسار؛ ألنه وحده كان يقوم عىل أساٍس من املعرفة.

ويخلص النقد الباطني أو امليتافيزيقي للحياة اليومية، سواء صدر عن شعراء أو فالسفة، إىل موقف رجعي، حتى لو أبدت حججه 

الحياة،  أو رفض  الحياة  الهروب من  إّن  التشابه الشكيل مع حجج "اليسار"، بل خصوًصا حني تبدي مثل تلك الرضوب.  رضوًبا من 

واللجوء إىل طرائق عيٍش مستنفدة عّفاها الزمن، والحنني إىل املايض أو الحلم بمستقبل فوق طاقة البرش مواقف متطابقة يف األساس. 

وهذا هو السبب يف أّن انتقادات "اليسار املتطرف" تشبه االنتقادات الرجعية ذلك الشبه الوثيق. ومن حسن الحظ أّن رفض الحياة 

والعالم الواقعي رفًضا تاًما، ال هوادة فيه، لم يكن لديه يف فرنسا الوقت وال الفرصة يك يجني محصوله من ثمار البحر امليت)2). كان 

الرفض التاّم قد أمّد حركة الشباب الهتلرية بالقوة حتى النهاية، وفًقا لجميع الوثائق املتاحة، وظّل يتيح لها أن تتخطى انهيار أحالمها 

"الخارقة" بإضفاء قيمٍة عىل ذلك االنهيار تعدل القيمة التي للهولوكوست. اجعْل رفض الحياة اليومية – رفض العمل، رفض السعادة 

– ظاهرًة جماهرييًة، واعتالاًل لدى الطبقات الوسطى املتفسخة، وعصاًبا جماعًيا )يف حني لم يكن يف فرنسا أكرث من ظاهرة فردية(، 

وسوف ينتهي بك األمر إىل "باطنية" هتلرية.

يف الوقت الذي كان الفن واألدب والفلسفة يشّنون هجومهم عىل الحياة اليومية بمثل هذه القوة والعناد، من دون تمييز بني 

وجهيها )الربجوازي واإلنساين(، كان عالم املعرفة أيًضا يقرتب منها، ولكن من أجل دراستها دراسًة جّديًة قدر اإلمكان. وأفضت دراسة 

املوضوعات اليومية املتواضعة والخالية من األهمية )يف أّول وهلة( إىل اكتشافات مهّمة يف حقول علمية عديدة. ولنستذكر هذا املقطع 

الذي ُيَعدُّ من أجود ما كتبه مارك بلوخ، وأشّده أثرًا، ولو لم نوافقه عىل جميع ما جاء فيه:

يمكن أن نمّيز يف فرنسا ثالثة أنواع أساسية من الحضارة الزراعية، ترتبط جميعها ذلك االرتباط الوثيق بالرشوط الطبيعية وبالتاريخ 

البرشي يف آن واحد. ثّمة، أواًل، أراٍض فقرية لم ُتستثَمر إال بفتور وعىل نحٍو متقّطع عىل مًدى طويل، وبقي الجزء األكرب منها – حتى 

القرن التاسع عرش – من دون تغيري: نظاُم ُمَسيََّجات. ثم هناك نوعان من الزراعة املكثفة، يشتمل كالهما من حيث املبدأ عىل اإلدارة 

للزراعة  الصالحة  السليم بني األرايض  التوازن  للحفاظ عىل  الوحيدة  السبيل  الزراعة،  بالنظر إىل حجم  التي كانت،  للحراثة  الجماعية 

واملراعي، ذلك التوازن الرضوري يك يبقى الجميع قيد الحياة، فلم تكن أّي منها مغلقة. أول هذه األنواع، ويمكن أن نسّميه "الشمايل"، 

رشائط  يف  تجتمع  التي  املتطاولة  حقوله  من  ُيَميَّز  أن  ويمكن  جماعاته؛  بني  خاص  نحو  عىل  القوي  بالتالحم  واّتسم  املحراث  اخرتع 

متوازية عموًما. أّما ثاين هذين النوعني املفتوحني، ويمكن أن نسّميه "الجنويب"، من باب التسهيل مع بعض التحفظات، فهو يجمع بني 

 Charles Maurras )1868 - 1952( روايئ وصحايف وسيايس قومي يميني فرنيس، كان قريًبا من شارل موراس Auguste–Maurice Barrès )1862 - 1923( 1 أوغست-موريس باريس

الكاتب والشاعر والناقد، ومؤسس حركة العمل الفرنيس وفيلسوفها Action Française، وهي حركة سياسية يمينية متطرفة ملكية )املرتجم(. 

اًل، لكنه ال يعدو يف الحقيقة أن يكون وهًما وخيبًة )املرتجم(. 2 "ثمار البحر امليت"، عبارة ُتقال لليشء الذي يبدو جمياًل أو مؤمِّ

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Maurras
https://en.wikipedia.org/wiki/Action_Fran%C3%A7aise
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االستخدام املستمر للمحراث املرتّجح ودورة محاصيل مدتها سنتان – يف ميدي، عىل األقل – وانخفاض روح الجماعة عىل نحو ملحوظ 

يف استغالل األرض والحياة الزراعية ذاتها. وليس هناك ما يمنعنا من التفكري يف أّن هذا التعارض الحاّد بني طرائق التنظيم والتفكري يف 

املجتمعات الريفية القديمة لم تكن له انعكاسات عميقة عىل تطور البالد عموًما)3).

كم مّرة "ُطفنا" جميًعا يف الريف الفرنيس من دون أن نعلم كيف نفّك مغاليق املنظر البرشي الذي نراه أمام أعيننا! نحن نتطلع 

بعيون ذّواقٍة إىل أغرار يخلطون الوقائع الطبيعية بالوقائع اإلنسانية، ويراقبون نتاج أعمال اإلنسان – الوجه الذي أعطته ألرضنا مئات 

القرون من قلب الرتبة – كما يراقبون البحر أو السماء، حيث تتالىش برسعة آثار مرور اإلنسان. ال نعرف كيف نرى هذا الواقع البالغ 

القرب والشاسع، وهذه األشكال التي أنتجها العمل الخاّلق. وال نتجول يف الريف الفرنيس، نحن أهل املدن الذين نفضنا أيدينا من ذلك 

كّله، واملثقفني الضجرين املتبطلني، إال ليشء نفعله، ننظر لكننا نعجز عن الرؤية. ونقع أرسى تسوية هجينة بني املشهد الجمايل واملعرفة. 

التقاط  لكّننا عاجزون عن  والحيوية.  الذكاء  بالغي  أنفسنا  راٍع صغري، نحسب  غناء  أو  بقرة،  أو خوار  انتباهنا تحليق طائر،  يلفت  وحني 

الوقائع اإلنسانية. نخفق يف رؤيتها حيث هي، يف تلك املوضوعات املتواضعة، املألوفة، اليومية: أشكال الحقول، أشكال املحاريث. بحثنا 

عن اإلنساين يأخذنا بعيًدا جًدا، "عميًقا" جًدا، فننشده يف الغيوم أو يف األرسار، يف حني أّنه ينتظرنا، يحارصنا من كّل جانب. لن نجده 

يف األساطري، عىل الرغم من أنَّ الوقائع اإلنسانية تحمل معها موكًبا طوياًل ورائًعا من القصص البطولية والحكايات واألغاين والقصائد 

والرقصات. كّل ما علينا فعله هو أن نفتح أعيننا فحسب، أن نغادر عالم امليتافيزيقيا املظلم وأعماق الحياة "الداخلية" الزائفة، فنكتشف 

املألوف معروًفا بالرضورة"، كما قال هيغل. دعونا  املتواضعة؛ فـ "ليس  اليومية  الحياة  التي تنطوي عليها وقائع  البرشية املهّمة  الرثوة 

نذهب أبعد من ذلك ثّم لنقْل إّن املجهول – وليس الغامض – يكون عىل أشّد غناه يف األشياء األشد ألفة، وإّن هذا املحتوى الغنّي للحياة 

ال يزال بعيًدا عن وعينا املعتم الفارغ، مسكوًنا باملحتالني، ومرتًعا بأشكال العقل املحض، واألساطري وِشعرها الوهمي.

لقد أصبحنا شديدي الحساسية حيال هذه الخرافات، وهو أمر ينطوي عىل سذاجة؛ لم نعد نؤمن باألرسار، لكّننا نزعم أننا نؤمن 

النواحي األخرى جميع  ُيبدون يف  الذين  الشعراء  لدى بعض  الزائف  والغباء  الزائفة  السذاجة  إمالاًل من  أكرث  ما هو  بها، وليس هناك 

أساليب املهنة وحيلها، وتكون دقائق األدب التقنية طوع بنانهم )كلوديل، وبيري إيمانويل ... إلخ()4). لكن حساسيتنا ليست من الشّدة 

بما يكفي للميّض أبعد من العقل فيه امليتافيزيقي، الشكيّل، املجرد يف حياتنا ويف وعينا لها. وبذلك نكون أرسى حالة انتقال غري مؤكد بني 

عقل قديم وجديد، ووعينا ال يزال وعًيا "خاًصا" )فكٌر فردّي ومعزول، ال يغدو شاماًل إال يف شكله املجرد، املحروم من التماس الواقعي 

مع الواقعّي ومن أّي وعي لطابعه العميل واليومّي(. نحن ال ندرك الحياة اليومية إال يف مظاهرها املألوفة، التافهة، الزائفة. فكيف يمكننا 

أن نتفادى تجنب إغراء أن ندير ظهورنا إليها؟

والشعر  األساطري،  تنتظرنا  هكذا  رماد،  إىل  نتحول  حتى  نمّسها  إن  ما  التي  املغوية  الجميلة  واملخلوقات  الرائعة  الفاكهة  مثل 

"الخالص"، واألرسار، فاتحًة أذرعها.

من الذي كان ليخطر له قبل قرن من الزمان أّن كلمات الرّضع املرتددة األوىل أو حمرة خجل املراهقني – أو أشكال املنازل – يمكن 

أن تصبح موضوعات دراسة علمية جادة؟ وبقدر ما يوجد علم اإلنسان، فإنه يجد مادته يف "التافه"، واليومي. وعلم اإلنسان – املعرفة – هو 

الذي مّهد الدرب لوعينا. ذلك أنَّ وعينا ال ينفك ُيغَرى، يف جميع األوقات، ويف جميع الظروف، بأن يحسب أّنه مكتٍف بذاته، واٍع لذاته، 

قادر عىل امتالك نفسه وموضوعاته. لكّن املعرفة الواقعية تعّلمه بعض الدروس يف التواضع من حني إىل آخر؛ وهي دروس سوف تظل 

3 Marc Bloch, Les Caractères originaux de l´histoire rurale française (Paris: Armand Colin, 1956), pp. 64–65. 

4 ِشعُر بيري إيمانويل خليط معّقد من الكاثوليكية والفرويدية واألسطورة، ويحاول أن يواصل تقاليد الرمزية الفرنسية )املرتجم اإلنكليزي(.
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رضوريًة يف املستقبل املنظور، ألنَّ لوعينا دائًما طرائقه الخاصة يف تفسري النتائج التي تنتجها املعرفة ذاتها؛ وألّنه يشعر دائًما بالحاجة 

إىل االعتقاد أنَّ العلم يجب أن ُيعنى باألمور الجليلة املُلغزة، مع أنَّ األمر ببساطة تامة هو أمُر تلك الكلمات األوىل التي يطلقها الطفل 

أو شكل هذا الحقل )أو حتى لون السماء األزرق أو التأثري "التافه" الذي يكون لجسمني؛ أحدهما يف اآلخر، بالنسبة إىل عالم الفيزياء 

الحديث(.

، قبل أن نميض أبعد من هذا، أن نسّلط الضوء عىل أحد رضوب االلتباس. فمؤرخو املدرسة القديمة ال ينفّكون يرّصون عىل  ال بدَّ

أن ُيدِخلوا يف محاّجاتهم وتأمالتهم توصيفات للحياة اليومية يف مرحلة معّينة مفّصلة أدّق التفصيل وتفاصيل تافهة عىل نحو منّفر يف 

أكرث األحيان؛ مثل األمراض امللكية وعالقات الحب، والحياة يف القالع القروسطية أو يف "بيوت فالحي القرن السابع عرش. مثل هذه 

التفاصيل ال عالقة لها عىل اإلطالق بالفكرة التي نوشك أن نقّدمها عن معرفة الحياة اليومية. فهي ال تمتلك مثل هذه العالقة إال يف 

الظاهر؛ وهي مجرد قناع لتفسرياٍت للتاريخ غريبة. ومن املمكن تماًما أن ننتقل من وصف "واقعّي" لفالح يعمل، أو من سرتة عامل 

زرقاء مبّقعة بالزيت، إىل نظرية وهمية عن حياة الفالحني أو مصري الطبقة العاملة. ومثل خّفة اليد هذه هي أسهل يشء يف الدنيا؛ وهي 

الطريقة التي يعمل بها كثري من املحتالني الفلسفيني أو السياسيني، مستبدلني بامللموس )امللموس الظاهري، والزائف تالًيا، والخادع 

وغ لكّنها تفتقر إىل الرتابط وبائرٌة فكرًيا. والكاذب( تجريًدا )ال طائل فيه(، معتمدين عىل عبارات حسنة الصَّ

تمكن  تفكري  عملية  خالل  )من  والوطني  االجتماعي  الصعيد  إىل  الفردي  الصعيد  من  منهجًيا  الحقيقي  والفكر  املعرفة  تنتقل 

مقارنتها بالتكامل الريايض لعنارص بالغة الصغر(. وهما ينجحان بذلك يف تأسيس تصّور علمي للكّل االجتماعي، وخصوًصا يف تأسيس 

أو  بها مستخدموها معها – سواء كانوا فالحني  يتعامل  التي  تبدو األدوات والطريقة  الطريقة  للعمل االجتماعي. وبهذه  نظرية علمية 

حرفيني أو عمال مصانع – كأّنها عنارص، أو لحظات يف مجمل العمل؛ ونحن نعلم أنَّ مجمل هذا العمل قد عّدل وجه العالم وغرّيه. ويف 

هذا السياق تكّف األّمة عن أن تكون تجريًدا، "شخًصا معنوًيا" )رينان(، أو أسطورة )قومية أو عنرصية(. لقد تعلمنا كيف نتبنّي وجه 

أمتنا عىل األرض، يف املشهد، وقد شّكلته ببطء قرون من العمل، من الحركات البسيطة الصبور. ونتيجة هذه الحركات، مجملها، هو ما 

ينطوي عىل العظمة.

تظل التفاصيل محتفظًة بواقعها الغاشم، بالطبع؛ عربة اليد هذه ال تزال ُمرِهقًة وذات رصير، وحياة هذا الفالح ال تزال قاسيًة، 

وحياة ذاك العامل ال تزال مملًة خاليًة من البهجة. األشياء لم تتغرّي، ولم يجرفنا ذلك الحبور الباطني. لكّن وعينا هذه األشياء تغرّي وفَقد 

اليومية، ليس بطانًة مجردًة، بل يشء مغلَّف  ابتذاله، ألّن يف كل ما نراه ما يزيد عليه. ثمة يشء آخر موجود يف املوضوعات  تفاهته، 

ال نقدر إىل اآلن أن نرى داخله. وإذا ما كان يبدو من الصعب احتمال قسوة حياة فالح أو قذارة فناء أو حزن الحياة يف حّي بروليتاري، 

فإنَّ ذلك يبدو أصعب ما إن ندرك الطابع الرائع والفخم لألعمال التي أنتجوها بكّدهم. ويزداد إدراكنا لهذا التناقض حّدًة، ونجد أنفسنا 

بالرضورة إزاء واجب جديد: تغيري األشياء عّما هي عليه ذلك التغيري العميل الناجع.

هجر املؤّرخ الحديث الذي غالًبا ما يسرتشد من دون وعي بهذه املنظورات، تلك العوالم السامقة التي اعتاد امللوك والجرناالت 

وأمراء الكنيسة أن يتبخرتوا فيها بحللهم الفاخرة، ال تصدر عنهم سوى األقوال التاريخية. يعيننا املؤّرخ اآلن عىل دخول الواقع التاريخي 

بإظهاره لنا، فمثاًل، كيف حّول ملوك فرنسا السابقون أنفسهم إىل ماّلك إقطاعيني كبار، ووضعوا األسس االجتماعية الصلبة التي ُبنيت 

عليها "سياستهم الكربى" برشاء اإلقطاعات وزيادة ملكيتهم لألرض؟ إّن مثل هذه الوقائع غري املجيدة هي الوقائع األهم يف الواقع، 

وهي بالنسبة إلينا نحن املؤرخني أكرث كشًفا من الحوادث املثرية. هنا يتوافق التحول من الوقائع "املهّمة" إىل إجمايل الحوادث اليومية 

تمام التوافق مع التحول من املظهر إىل الواقع، وهي عملية ال تقّل أهميًة بالنسبة إىل العلم عن التحول من العنارص الفردية إىل الكّل. 
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إىل  والجماعات  األفراد  بها  نظر  التي  الوهمية  املنظورات  من  يخّلصنا  الجوهر  إىل  الرباقة  املظاهر  من  نتحرك  بأننا  التيّقن  هذا  وحده 

أنفسهم عىل مدى التاريخ، ويتيح لنا أن نرى بداياِت علٍم، بداًل من التكرار النظري لحفالت التنّكر)5).

لم تكن املشاهد العظيمة عىل مرسح التاريخ "تمّثالت" باملعنى النفيس والفلسفي للكلمة، كما ال يزال الساذجون يعتقدون، ولم 

مرسحية  بـ "عروض"  أشبه  كانت  الحقيقة.  قول  عىل  ويحرصون   " تامٍّ "بصدق  أنفسهم  عن  يعرّبون  الذين  الساذجني  عمل  من  تكن 

)ودعونا ال ننىس الرابط العميق الذي لطاملا كان موجوًدا بني املرسح والتمثيل والحياة ذاتها(؛ ولطاملا كان "يؤّدي" املشاهد التاريخية 

بذكاء ومكر رجاٌل يرومون نتائج بعينها. كانت أفعااًل. كّل كلمة، كّل لفتة تشّكل فعاًل، واألفعال يجب أن ُتفهم تبًعا ألغراضها، لنتائجها، 

ا.  وليس من حيث إّن شخًصا يتحدث ويفعل فحسب، كما لو أّن يف إمكانه أن يعرّب عن واقعه وصدقه أو "يجسدهما" تجسيًدا نسبيًّ

األدّق أّن الكلمات واإليماءات تعرّب عن فعل، ال عن مجرد "واقع داخيل" ُمَعّد سلًفا. عندما يتكلم البرش يمضون ُقدًما عىل طول خّط 

فعلهم يف حقل قوة ممتلئ باالحتماالت. ويكفي أن تراقب طفاًل يك تدرك أّن كل ما يقوله إنما يهدف إىل التأثري فيك، والتوّصل إىل 

نتيجة محددة منك، ويجب أن ُيفَهم تالًيا بالعالقة معك، ومع اللحظة الزمنية والقصد؛ ذلك هو جوهر الطفولة: كائٌن ضعيف يسعى 

للتوّصل إىل نتائج من كائنات أقوى منهم يرى أنها رهيبة، عظيمة، قادرة... ومثرية للسخرية.

املُثَبتة – ومعه فكرة  املتعمدة،  اليومية أكرث حرًصا محّل أساطري "الفكر" و"الصدق" – و"األكاذيب"  للحياة  إدراٌك  سوف يحّل 

الفكر – الفعل األكرث ثراًء وتعقيًدا. فبما أنَّ للكلمات واإليماءات نتائجها املبارشة، يجب أاّل تكون مسّخرًة ال لـ "وعي داخيل" محض، 

بل لوعي يف حركة، نشط، ُموّجه نحو أهداف محددة. ونحن نحصل عىل نتائج دوًما، سواء تلقائًيا أو عىل نحٍو متعمد، بإيجادنا الرسيع 

حصيلة الوضع، والشخص الذي نرغب يف التأثري فيه. ويكون للمؤّثرات التي نستخدمها حصتها الدائمة من االنتحال والتفنن واإلقناع 

ة مسبًقا تمّيز البرش الصادقني، أو "الصدق"، من جهة  واإلغراء واالستعراض الخطايب والرتهيب والتصّنع. وليس األمر أمر خاصية معدَّ

اليومية أو يف مرأى ومسمع تحت أضواء املرسح،  أوىل، و"الكذب" )الذي خطط له وحاكه "كاذبون"(، من جهة ثانية. ففي الحياة 

يترصف البرش عىل الدوام مثلما يترصف من يمارسون التعمية، أي أولئك الذين يتدّبرون "لعب دور" عن طريق املبالغة يف أهميتهم 

ا، ويكون يف أحيان أخرى بالغ الرهافة، بل يصبح املمثل ملتزًما، ومكشوًفا؛  عىل وجه التحديد. ويف بعض األحيان يكون التمثيل فجًّ

فاألمر أمر عمٍل جدّي. واألدوار يجب أن تؤّدى إىل النهاية. فهي ليست أدوارًا محضًة يمكن للممثل أن يرتكها حني يكون متعًبا، أو 

حني يشعر أنه يمّثل عىل نحو رديء. إّنها توّسع الواقع، وهي واقعية باملثل؛ إذ إّن التمثيل يستكشف ما هو ممكن، واالنتحال املجرد 

الوضع، وفعاًل، ونتيجًة يجب  العكس، ينطوي عليه، يف وقت يضيف فيه شيًئا آخر، شيًئا واقعًيا: معرفة  ال يستبعد الصدق، بل عىل 

التوّصل إليها.

عىل هذا النحو تحديًدا تشبه الحياة اليومية املرسح، ويمكن للمرسح أن يستأنف حياة املشاهدين الواقعيني، ويكّثفها و"يتمّثلها".

حني يخفق املؤّرخ يف تفّحص التاريخ يف ضوء الحياة اليومية، فإنه يقع بسذاجة وبالرضورة يف رشك منصوب للمغفلني. ها هو بني املتفرجني، 

مثقٌف بسيط، فاغر الفم، أجب من أن يقارب – حتى عىل الورق – عظماء الرجال يف هذا العالم. وألّن املشاهد تؤّدى )بقدر زائد من الصدق( 

ونصب األعني املجد والهيبة، فإّن املؤّرخ الساذج ينخدع، شأنه شأن معارصيه. فما من إدراٍك لديه، وال سخرية، وال براعة. هو متبحٌر إىل 

5 من حني إىل آخر، حتى يف زمن التاريخ الجليل، كان أحد ما يكشف املخبوء. وعىل سبيل املثال، فإّن مؤّرخ غاسكونية الساذج، خوري مونليزن الذي قّدم عام 1850، 

تقريًبا، وصًفا علمًيا بالكيفية التي راكمت بها الكنيسة ثروتها يف العصور الوسطى: كان األسياد وامللوك ينفقون بطيش وُيفقرون. أّما الكنيسة، فكانت تتدبر أموال الفقراء 

بروّية، وبني يديها املباركتني كانت تلك األموال تغّل وتثمر.
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أبعد حّد، لكنه بال قوام، وال وزن، وال وعي إنساين. قانٌع بمخض السيناريوهات التاريخية القديمة حدًثا. والحكايات ترتاكم قّدامه، وهو 

عىل وشك أن يؤمن بالطبيعة اإللهية للملوك.

الحسبان:  يف  الكّل  تأخذ  فإنها  البارزين،  الالعبني  أهمية  إنكار  عدم  عىل  العميقة  التاريخية  الدراسة  تحرص  الذي  الوقت  يف 

ُخدعا  قد  أنهما  اإلنساين  الواقع  ومستكشف  املؤرخ  يدرك  إن  وما  الرائعة)6).  الريت  دي  كوميديا  وسيناريوهات  واألوضاع،  املتفرجني، 

ويبدآن، عن وعٍي، ربط التاريخ واملعرفة البرشية بالحياة – الحياة اليومية – يف املايض ويف الحارض، حتى يغادران سذاجتهما. مثل هؤالء 

املؤرخني ينددون باملظاهر، تلك املظاهر التي تستخدم الواقع بطريقة تمّكن بذكاٍء "عظماء الرجال يف هذا العالم" من أن ينّموا هيبتهم 

ويقدموا واقعهم عىل أفضل وجه ممكن، ويعملون بذلك عىل إدامته.

هكذا يسود اقتناٌع متناٍم شيًئا فشيًئا بأّن املؤسسات الباذخة واألفكار العظيمة كانت بمعنى ما واجهات: أزياء مرسحية.

عىل مياه الحياة اليومية التي تكاد تكون راكدًة، ثمة رساب، تموجات وامضة. وهذه األوهام ليست من دون نتائج، ألّن التوّصل 

إىل نتائج هو سبب وجودها ذاته. ولكن أين نجد الواقع الحقيقي؟ أين تجري التغريات الحقيقية؟ يف أعماق الحياة اليومية غري املُلِغَزة! 

عىل التاريخ وعلم النفس وعلم الجنس البرشي التحول إىل دراسة للحياة اليومية.

بعض  عمل  يف   - لألسف   – شاملة  إسرتاتيجية  دون  ومن  ومجزَّأ،  متفرق  نحٍو  عىل  فشيًئا،  شيًئا  وهناك،  هنا  القناعة  هذه  تبزغ 

املؤرخني )مارك بلوخ(، والجغرافيني )ألبري ديمانجيون(، وعلماء النفس، من دون أن يحاول أحٌد، إىل اآلن، التأليف بني ذلك كّله.

املاركسية بوصفها معرفًة نقديًة بالحياة اليومية

بقدسيته،  الدين  يسعى  له كلُّ يشء. وقد  أن يخضع  يجب  الذي  النقد  عرص  ِبَقْدٍر خاص،  هو،  عرصنا  "إّن  كانط:  يقول 

والترشيع بجالله ألن يعفيا نفسيهما منه. لكنهما بذلك يثريان الشبهة، وال يعود يف إمكانهما أن يطالبا بذاك االحرتام الصادق 

الذي ال يمنحه العقل إال ملن يقدر عىل تحّمل تجربة االمتحان الحّر والعلنّي")7).

لكن كانط يخفق، بعد هذا اإلعالن املهيب لحقوق العقل البرشي، يف التقاط ما هو أسايّس. اكتفى كانط بنقد "العقل املحض"؛ 

دة. وإذ رغب يف إزالة رضوب  ولذلك بقَي عند ذلك املستوى. ولم َيْرَق نقده إىل مستوى نقد اإلنسان إال يف لحظات معّينة ويف مواضع محدَّ

الدوغمائية والالهوت واملنظومات امليتافيزيقية ملصلحة نظام عقالين، فإنه أخفق يف اكتشاف األسس البرشية التي تقوم عليها رضوب 

الحياة. فعواصفه  بعد كانط بقسط جديد من  امليتافيزيقية حظيت  التفسريات  أّن  السبب يف  التي يهاجمها. وهذا هو  التأملية  الضالل 

النقدية تكّشفت عن أّنها مجرد زوبعة يف فنجان، عصفُة ريٍح لم تجتّث بعض األعشاب الضارة إاّل لتأيت بغريها.

وكوميديا  الشعبية،  والكوميديا  الصنعة،  وكوميديا  الفن،  كوميديا  مختلفة:  بمقابالت  العربية  اللغة  إىل  ترجمتها  جرت   ،Commedia dell'arte الريت  دي  6 الكوميديا 

السادس عرش  القرن  إيطاليا يف منتصف  الكوميديا دي الريت يف  بدأت  الفن.  بها هذا  يّتسم  معّينة  تعرّب عن خاصية  الرتجمات  الكوميديا اإليطالية. وكل هذه  أو  االرتجال 

وانترشت فرتًة تقارب مائَتي عاٍم. وهي عبارة عن مجموعة من اللوحات تتصل يف ما بينها بخط رئيس مشرتك. يرتكز التأثري الضاحك واملضحك عىل نحٍو خاص عىل أداء املمثل 

لدوره، وعىل حركته اإليمائية، وعىل عنارص مرتجلة. فاللغة خشنة ملونة، فّعالة بفعل طابعها الشعبي. وكان املمثلون يستخدمون األقنعة؛ وهي أقنعة شخصيات ثابتة نمطية 

ومشهورة يف حينها. تناولت الكوميديا دي الريت مواضيع من الحياة االجتماعية الحياتية. وبدأ العاملون يف "الكوميديا دي الريت" بتظيم أنفسهم يف فرق وجمعيات محرتفة 

وقّدموا عروضهم يف الساحات العامة واملصطبات املفتوحة. وقد استمر هذا الفن عىل املستوى الشعبي زمًنا قبل أن ينتقل إىل البالطات امللكية )املرتجم(.

7 Immanuel Kant, “Preface to First Edition,” in Critique of Pure Reason, N. K. Smith (trans.), (London: Macmillan, 1973), p. 9.
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معرفة الحياة اليومية

املاركسية بوصفها معرفًة نقديًة بالحياة اليومية

ملاذا يواصل بعض البرش تعّقب "عالم خفّي" بمثل هذا التصميم الواعي والعاطفي؟ هم يرصفون أنفسهم بالصادقني؛ إذ اختزلوا 

ما لديهم من َميٍل فطري إىل اتخاذ موقف معنّي إىل الحّد األدىن )ألّن وظيفة العقل الفلسفي والعلمي أن يفعل ذلك(. لكن يمكن القول 

إّن تأمالتهم، عىل الرغم من صدقها كّله، ال تزال تشتمل عىل عنارص من التالعب الفكري؛ وإّن الفكرة البسيطة التي مفادها أّن رّس 

الكون ال بّد أن يتكّشف لهم، ولهم وحدهم، إّنما تنطوي عىل مبالغة يف أهميتهم تصل إىل حدود املسخرة، وتقتيض النفاق واالنتحال، 

بل التهريج أيًضا. لكن لنضع اآلن جانًبا رؤيتنا الفكر امليتافيزيقي بوصفه رضًبا من االدعاء والنفاق الدراماتيكيني. دعونا نكتفي بالقول 

إّنهم صادقون.

ثرّي، يسعه أن يعيش من دخله  نعمة)8).  ابن محدث  تاجر،  ابن  ملاذا؟ فهو  ربه؛ لكن  ينادي  َمْن  مبعدٍة  أستطيع أن أسمع عىل 

الخاص)9) وينرصف إىل السعادة والحب واإلغواء والفّن. لكنه َضِجٌر عىل نحٍو ال شفاء له يف الحقيقة. وهو، إىل جانب ذلك، شديد املوهبة، 

ذيّك، بل أملعّي، يحّب الحياة ويكرهها يف الوقت ذاته: "الوجود برّمته يثري قلقي، من أصغر بعوضة إىل أرسار التقّمص؛ ليست الحياة كّلها 

سوى رضٍب من البالء بالنسبة إيّل، وال سيما أنا نفيس". إنَّ فكره وذكاؤه ال َيِنيان يقلقانه حيال كّل يشء. فهو يكره نفسه، لكّنه يفكر يف 

نفسه أكرث ما يفّكر يف أّي يشء آخر يف الدنيا: "ال يوجد يف األساس سوى صنف واحد، الفرد، ذلك هو محور كّل يشء". إّنه سجنٌي داخل 

نفسه، أسري إطار حياته مثل الربجوازي الذي لديه دخل خاص، هو املثقف، الكاتب املمتهن. لكنه يثّمن عالًيا تلك األشياء التي تدّمره، 

ألنه ال يوجد إال من خاللها. هو يمتلك كل ما يمكن امتالكه: املال، والعقارات، ووقت الفراغ، واملوهبة، والفكر. لكنه ال يملك شيًئا، 

ويعلم ذلك، ويقوله: "أحسبني أمتلك من الشجاعة ما يكفي ألن أشّك يف كّل يشء، وأن أقاتل ضد كّل يشء؛ لكني لست شجاًعا بما 

يكفي لئاّل أعلم شيًئا، وال أملك شيًئا".

إّنه ال يمتلك حتى جسده، لحمه الحي، رغبته. تنشئته قتلت كّل يشء يف داخله. وعلينا أن ندرك أّن هذا الرجل لم يكن حانوتًيا 

ا يرعى قطعانه يف األرض الجرداء قرب البحر، لعن إلهه،  عادًيا. يف إحدى العشيات، وكان وحيًدا، جائًعا، متأملًا، وكان ال يزال راعًيا فتيًّ

وحكم عىل نفسه بأنه رجيم وملعون. وقد استطاع الحًقا، بما لديه من بأس وتعّنت صارم، أن يوّفر املال ويصعد يف املراتب االجتماعية. 

والشعور  النفس،  إذالل  من  رضٍب  )يف  خادمته  من  تزوج  حياته  من  تالية  مرحلة  ويف  عدمه.  وعي  إثمه؛  وعي  داخله  يف  حمل  لكنه 

واملوانئ  والسفن  العالم  عن  ملتهبة  بعبارات  ويحّدثه  معتمة  حجرة  إىل  ولده  يأخذ  كان  األحيان  بعض  ويف  ورّوعها.  بالخجل ... إلخ(، 

والبلدان النائية. وقد عّلمه يف الوقت ذاته أن يخىش الخطيئة، وأن يدرك الخطيئة التي فيه. ويقّر هذا الولد املنحوس بأّنه "إذا قيل 

لطفل إّنها لخطيئة أن يكرس ساقه، فكم ستكون حياته قلقة، وسوف يزداد احتماُل أْن يكرسها".

هكذا يختنق هذا الفتى يف اإلطار الضيق لحياته ووعيه. إّنه يرصخ من أجل... من أجل ماذا؟ من أجل يشء مختلف، يشء ممكن. 

ماذا عن أفكاره؟ هي ال تجلب له أّي خالص، أو أّي احتماالت مستقبلية. عىل العكس تماًما، إّنها تمّكنه من أن "يقفز فوق الحياة". 

الله أن  نادًما عىل ذلك، ضارًعا إىل  بقية حياته  إنه يرتك خطيبته، ويميض  الحفاظ عليه.  أنه "يقع" يف الحب، فإّنه غري قادٍر عىل  ومع 

يعيدها إليه، وأن يعيد حياته الضائعة. كما رضع فاوست العجوز إىل الشيطان. هو يؤمن بالله، وآماله معّلقة بالله. وإيمانه "يكافح مثل 

أبعد من حدود  اليومية. وحده الجنون والندم وتحويل يأسه إىل أدب يبقيه إنساًنا، ويميض به  شخص ممسوس" ضد اختناق الحياة 

1813 يف  أيار/ مايو  الخامس من  الشهري سورين كريكيجارد. ولد كريكجارد يف  الدنماريك  الوجودي  الفيلسوف  إْن هو إال والد  السياق،  لوفيفر، يف هذا  8 من يتكلم عليه 

أبوه  الرابعة واألربعني. وكان  العمر، وأمه يف  السادسة والخمسني من  أبوه يف  النور، كان  السّن. فعندما أبرص  بهما  أبناء والدين تقدمت  الدنمارك. وكان آخر  كوبنهاغن، يف 

شخصيًة غنيًة ومضطربًة مًعا، عمل يف بداية حياته راعًيا صغريًا يف كوتالند، وكان غاضًبا ومتمرًدا عىل قسوة الحياة عليه، وانعكس ذلك بثورة عصيان عىل الله يف مشهد جدير 

بأسفار العهد القديم. وبعد أن لعن الله ذهب ينشد الرثوة يف العاصمة حيث أصاب بعض النجاح من جّراء عمله بالبقالة. وحني بلغ األربعني، اعتزل العمل، وتفّرغ بقية حياته 

طلًبا للثقافة العامة. لكن مشاعر تأنيب الضمري كانت تنتابه، بسبب لعنته وتمرده عىل الله. تزوج من خادمته بعد وفاة زوجته األوىل. وزاد شغفه بطلب الحقيقة الدينية )املرتجم(. 

9 الدخل الخاص Private income هو مال يتلقاه الشخص عىل نحو منتظٍم من دون أن يعمل عماًل لقاءه، كأن يستثمر مبالغ معّينًة أو يودعها مرصًفا )املرتجم(.
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حياته الخانقة. هو مؤمن؛ ال، هو ليس بمؤمن. لديه آمال؛ ال ليس لديه آمال. "ما اإليمان؟" حبٌل نتدىّل منه، ما لم نستخدمه يك نشنق 

أنفسنا به"، ومن جديد، ها هو يقول: "اإليمان مقولة ال نجدها إال يف حاٍل من الَعَنت"، ويقول: "شيّك مرعٌب". إّنه يكره الخطيئة، لكن 

جميع مهاراته األدبية تنجذب إىل اإليروسية، وإىل اشتهاء عنني للخطيئة و"رّس اإلثم". حياته الداخلية املحتدمة تتعّفن، وُتضاء بوميض 

تفّسخها. هو يزعم أنه يضع الدراما الخاصة به، حالته، يف مركز الفلسفة والدين، ليجد أّن اإليمان، كلَّ إيمان، إّنما يدور حول قلق يشبه 

قلقه. ويزعم أّنه يسلك يف عامله الصغري الداخيل "عىل النحو الذي يليق بالعالم األكرب"، لكنه يكتب:

القلق، عىل  يقيم اإليمان عىل  أن  يبتغي  إذ  السقيمة". وهو  الصغرية  باجرتار حكاياتنا  التاريخ  لشناعة أن نحجب  "يا 

الرصخة من أجل الخالص من القلق الذايت، يعرتف بما ِلَقلقه من طابع مزدوج، وملتبس، وُمشِكل: "القلق هو الرغبة 

يف ما نخشاه أشّد الخشية ]...[ إنه قوة غريبة تمسك بتالبيب الفرد، ذلك الفرد الذي ال يستطيع أن يحرر نفسه وال يريد 

ذلك، ألنه خائف، لكن ذلك الخوف ذاته هو رغبة".

ويرجوها،  برشي،  كائٌن  فعلًيا  بها  يطالب  التي  والحياة   – الربجوازية  صنعتها  مثلما   – عليه  هي  كما  اليومية  الحياة  بني  الرصاع 

ويرصخ من أجلها بكّل ما أويت من قوة، ذلك هو الرصاع الذي اكتسح سورين كريكيجارد)10). وقد حّله عىل طريقته؛ بطريقة سّيئة جًدا. 

والتعبري عن الرصاع الداخيل الذي ُحلَّ بطريقة سّيئة هو "عصاب القلق"، كما يقول علم النفس، مع أّن علماء الّنفس ال يقوون دوًما 

عىل تبنّي املصادر التاريخية واالجتماعية واإلنسانية العميقة للرصاع داخل الفرد. لكّن فكرة الرشط املََريض ال تفرّس تماًما حاَل واحٍد مثل 

كريكيجارد. ويجب أن نفهم أّن إيمانه ولجوَءه إىل عالم ما ورايّئ يقومان عىل مقتضيات كينونته األرضية، وأّن جنونه قائم عىل واقعه 

وعقالنيته. وكلما حاول أن يتوقف عن كونه عبًدا للرضورة، وأن يتمرد عىل الواقع مثل "بطٍل جّبار"، فإّنه يحتّج عىل الحياة كما هي عليه 

يف املجتمع القائم، يف الواقع الذي يرفضه. وإذا ما كانت فلسفة كريكيجارد قد عملت عىل املستوى األيديولوجي بوصفها فلسفًة رجعيًة 

)بلجوئه إىل ما هو عبثّي، إىل ما هو ال عقالين، وإىل إيمان من دون معرفة(، فإننا حني نرى عمله كّله يف سياق "الوجود" اليائس الذي 

عاشه، ندرك أّنه يقّدم عىل الرغم من ذلك نقًدا ال يهدأ للحياة الربجوازية: حيث يشعر الفرد غري املُشَبع، املخنوق، بأّنه ُيحترض قبل أن 

يعيش، وأّنه ُيجرَب عىل وضٍع جنوين من الدفاع عن "تكراِر" حياٍة لم يعشها قّط. وألّنه واقع يف إسار الرضورة – ال يسعه أن يفهم، ويشّك 

)حياة مختلفة( ويبدو عوًضا من ذلك كأّنه يحّبذ تلك الرضورة  حياًة أخرى  إىل درجة اليأس بقوة العقل الذي يخفق يف أن يجلب له 

ويربرها – نجده يلجأ إىل العبث، حتى أنه يكّف عن توّقع أّي عالم ماورايئ، لريىض باملطالبة بـ "تكرار" حياته، وبفرصة البدء من جديد.

اإليمان الالهويت ميت، والعقل امليتافيزيقي ميت أيًضا. لكّنهما حّيان مع ذلك، يعيشان حياًة جديدًة – جنونيًة عبثيًة – ألّن األوضاع 

والرصاعات اإلنسانية التي ولدا منها لم ُتَحّل. وهذه الرصاعات ليست يف عالم الفكر وحده، بل يف الحياة اليومية. وأعمال بودلري، مثل 

أعمال دوستويفسيك أو رامبو، يمكن أن تتخذ معًنى ثورًيا، عىل أن ُتفَهم وتوضع موضعها من خالل املعرفة، من خالل النقد االجتماعي 

للبرش واألفكار. وهذا يصّح أيًضا يف شأن أعمال كريكيجارد، إذا ما ُفِهَمت وُوِضعت موضعها ضمن نقد عام للحياة اليومية. فحني ُتؤخذ 

هذه األعمال يف حّد ذاتها، ويف عزلة، فإّنها تثري مشاعر عبثيًة ووهميًة. أّما حني ُتَوضع يف السياق اإلجمايل للمشكالت اإلنسانية يف زمننا، 

فإّن طابعها يتغرّي. وهذه "املراجعة" للمعاين و"القيم"، كما ُتحِدثها املعرفة، لن تدهش سوى أولئك الذين تجّمدت أفكارهم يف موقف 

تأّميّل حيال البرش وأعمالهم.

10 جميع املقبوسات التي سبقت هي من يوميات كريكيجارد، برتجمتي عن الطبعة الفرنسية التي لم يوّثقها لوفيفر )املرتجم اإلنكليزي(.
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ترجمــات
معرفة الحياة اليومية

املاركسية بوصفها معرفًة نقديًة بالحياة اليومية

حني ُيجَرى النقد العقالين وصواًل إىل خاتمته املنطقية، لن ُيعنى بـ "العقل املحض" وحده، بل بالحياة أيًضا بكّل شوائبها. وسوف 

يهبط الفكر النقدي عندئٍذ من سماٍء فكرية تتصارع فيها أشباح اآللهة السابقة إىل الحياة اليومّية. لن ُيْهَجر نقُد األفكار، بل عىل العكس: 

سوف ُيؤَخذ عىل مستوى آخر، فيغدو أعمق، إذ يغدو نقًدا للبرش واألفعال.

والعظمة  واللياقة،  الرسمّية،  معيًنا من  َقدرًا  نتبنّي  أن  يمكننا  امللكية،  للبالطات  العظيمة  املراسم  "املحضة"، كما يف  األفكار  يف 

املتعّمدة املّدعية، قدرًا من االنتحال الذي لم يُعد يخدعنا. لعل هيبة لويس الرابع عرش اإللهية قد اختفت، لكّن ذلك ال يفعل سوى أنه 

يرتقي بتقديرنا ألدائها الخبري ومشهديتها العظيمة وتسلياتها املبهجة التي ُوِضَعت عىل نحٍو مذهل بني الرماح والبنادق واملدافع. وكما 

هي الحال مع لويس الرابع عرش، كذلك األمر مع بوسويه ومؤلَّفه خطاب يف التاريخ العام)11)، ولكن ال تخشوا شيًئا، يمكننا اآلن أن 

نقّدر أسلوبه الرفيع وبناءه وتسارعه مزيًدا من التقدير؛ ألننا لم نُعد يف حاٍل من الخوف، ويمكننا أن نراه عىل ما هو عليه حًقا: َعْرٌض، 

عمل فنّي! وليس علينا أن نؤمن باآللهة واألفكار "املحضة" يك نقّدر "الجدارة" الحقيقية للمشهد الذي تقّدمه هذه اآللهة واألفكار. 

وعىل العكس تماًما، فإّننا حني نتوقف عن اإليمان بها تتخذ داللة جماليًة "محضًة". وعموًما، فإّن اآللهة واألفكار تغدو موضوًعا للفن 

الدينية واألمل  أّما الخشية  إيماننا بها يف االهتزاز )حني ال يزال من املمكن أن تثرينا، ولكن ليس عىل نحٍو طاٍغ(.  يبدأ  العظيم حني 

الديني و"الحضور" اإللهي والخوف الذي تلهمه األساطري، حني ُتْقَبل هذه األساطري عىل أنها جزء من الحياة، فكّل هذا يُحول دون 

االعتبارات الجمالية. هنا يجد قانون إزاحة ما هو غري عقاليّن)12) تطبيًقا جديًدا.

متفرجني  يكونا  أن  مؤّرخني،  بوصفهما  رفضا،  وقد  عميق.  نحٍو  عىل  وإنجلز  ماركس  فهم  كما  واقعي،  معًنى  "املحضة"  لألفكار 

ا، بوصفها فيلسوفني، عن كونهما مجرد ذبابتني عىل حائط حني يتعلق األمر بالسياسة. وكاَنا أّول من أدرك كيف  كسولني عىل التاريخ. وكفَّ

يرتبط الفكر بـ الفعل. كانا قادرين عىل بلوغ جذور األفكار إىل األسئلة األساسية. ومع ماركس وإنجلز، ينزل الفكر الفلسفي، وقد بلغ أشد 

تماسكه وأقىص منهجيته، إىل مستوى الحياة فيخرتقها، ويكشفها. وإذ يرفض العقل النقدي، عقل ديكارت وكانط النقدي، ترَك العالم 

الواقعي ملنفى عالٍم ما ورايّئ – بصريورته وعًيا ونقًدا للبرشية، للبرش والرشوط اإلنسانية – فإّنه يغدو ملموًسا، وفاعاًل، وبّناًء.

التاّم،  "الروحاين"  االمتالك  ذلك  يمتلكها  سلًفا  ُمعّدة  إنسانية  طبيعٍة  أو  بَنْفٍس  إنساًنا  األول  املقام  يف  الحديث  الربوليتاري  ليس 

ليس إنساًنا يعيش حياًة بروليتاريًة ملجرد ظروف منحوسة صادف أن اجتمعت مًعا. وليست آراؤه ومشاعره، بوصفه عاماًل، شيًئا ضفرته 

مخاطر القدر مع جوهٍر إنساين "عميق"، ُمْكَتَسب أصاًل، ليست شيًئا خارجًيا بالنسبة إليه، نتاج تأثريات ونظريات محّل نقاش. ال، هو 

قبل كل يشء يعيش الحياة اليومية التي يعيشها بروليتاري، وإذا ما َتَأْنَسَن، فذلك ألنه أفلح – بالحظ أو بقوة اإلرادة – يف التعايل عىل 

الحياة الربوليتارية.

لكّن شيًئا من التعقيد اإلضايف يأيت، فاملشكلة هنا؛ ذلك أنَّ "الرشط" الربوليتاري له وجه مضاعف، وينطوي، بكالم أدّق، عىل 

حركة ديالكتيكية. فهو ينزع، من جهة أوىل، إىل أن يطغى عىل الربوليتاري )الفرد( ويسحقه تحت ثقل الكّد واملؤسسات واألفكار التي 

خالل  من  وبالطبيعة  بالواقعي  املتواصل  )اليومي(  اتصاله  وبسبب  أخرى،  جهة  من  الربوليتاري،  لكّن  بالفعل.  تسحقه  أن  منها  ُقِصد 

عن  منفصلًة  تغدو  ما  بقدر  األخرى  االجتماعية  الجماعات  تفتقده  بالواقع  وبإحساس  أساسية،  بصّحة  ذاته  الوقت  يف  محبوٌّ  العمل، 

يتدهورون، يتفسخون، ويذوون.   – الصغرية والربجوازية، واملثقفون واالختصاصيون – جميعهم  الربجوازية  العميل.  النشاط اإلبداعي 

وحني ننظر إىل الربوليتاريا بصورة جمعية بوصفها طبقًة مضطَهدًة، نجدها "محرومًة" من الوعي والثقافة كما هي محرومة من الصحة 

11 اشتهر هذا الالهويت من القرن السابع عرش بخطبه الجنائزية، ويقّدم كتابه املذكور تأوياًل الهوتًيا للتاريخ )املرتجم اإلنكليزي(.

12 يف الفصل األول من كتابه، نقد الحياة اليومية، ويف املجلد األول تحديًدا، ُيَصنَّف لوفيفر هذا القانون عىل أنه قانون "تغيري" ما هو غري عقالين )املرتجم اإلنكليزي(.
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والقدرة والسعادة. لكّن هذا الحرمان يثبت أنه من نوع مختلف تماًما عن ذاك الذي يفتك بـ "الوعي الخاص" والحياة "الخاصة" للفرد 

الربجوازي أو الربجوازي الصغري. فهذا ال يدرك، أو ال يدرك إال جزئًيا، أنه محروم. وهو ينزع إىل االنسحاب وإىل أن يخلط بني "حرمانه" 

وملكيته، نظرًا إىل ارتباطهما: إذ يحسب أنه يمتلك ذاته وأفكاره وحياته وعائلته وبلده، كما يمتلك "أصوله" املادية. إّن حرمان الطبقة 

وفعله،  كله،  املجتمع  بذلك  ويعي  االجتماعي،  واقعها  ويعي  كطبقة،  الربوليتاريا  الفرد  الربوليتاري  يعي  ويك  باإلمكانات.  أغنى  العاملة 

ومستقبله السيايس املرتتب عىل هذا الفعل، ال بّد أن يكون أصاًل قد تجاوز الرشط الربوليتاري.

ال بّد أن يكون قد أنجز فكرًا عظيًما وصحيًحا: فكر الكّلية االجتماعية واإلنسانية، فكر العمل الخاّلق. أّما الربجوازي الصغري 

فإّنهما  املاركسية(،  وقعا عىل  لو  يفعال  أن  الذات )كما كان يمكن  لكنهما يخفقان يف رفض هذه  ذاتيهما،  يعيان  اللذان  والربجوازي 

الحرمان،  وبداًل من تجاوز  كّليتهم.  والعمل اإلنساين يف  رؤية اإلنسان واملجتمع  يقويان عىل  العظيمة وال  الحقيقة  يبتعدان عن هذه 

مة لتوسيع سيطرتهما – وحرمانهما  ينسحبان إىل "وعٍي خاص"؛ هذا إن لم يكوَنا مدركني، عىل نحٍو واٍف، رضورَة خلق آلة سياسية مصمَّ

الروحي واإلنساين – ورصيحني حيال ذلك.

لنعرّب عن ذلك بطريقة أخرى. فمن وجهة النظر اإلنسانية، يختلف "الرشط الربوليتاري" و"الرشط الربجوازي" اختالًفا جوهرًيا. 

يمكن للربوليتاري بصفته بروليتارًيا أن يغدو إنساًنا جديًدا. وإذا ما فعل ذلك، فليس بتدّخل حرّيٍة ما غري متعّينة تتيح له أن يحرر 

نفسه من رشطه. إّن مثل هذه الحّرية امليتافيزيقية ليست أكرث من نجاة من "الطبيعة اإلنسانية" السابقة املشرتكة بني جميع البرش. يحرر 

الربوليتاري نفسه من خالل املعرفة ويبدأ تجاوز رشطه عىل نحٍو فّعال. بل إنه يف هذا الجهد لنيل املعرفة واإلدراك، يضطر إىل استيعاب 

نظريات معقدة )اقتصادية واجتماعية وسياسية ... إلخ(، أي بإدخال أرفع مكتشفات العلم والثقافة إىل وعيه الخاص.

أن  عليهما  إنسانيني،  يصبحا  ويك  اإلنساين.  إىل  النفاذ  عليهما  فمحظور  كذلك،  بوصفهما  والربجوازي،  الصغري  الربجوازي  أّما 

يجرتَحا قطيعًة مع نفسيهما، أن يرفضا نفسيهما، وهذا إجراء كثريًا ما يكون عىل املستوى الفردّي واقعًيا ومثريًا... وعلينا أن نفهم البرش 

وافرة  جملة  نتيجة  هي  بل  هندسًيا،  محّددة  دقيقة  حدود  ضمن  تتحّدد  ال  فالرشوط  الكمال.  عن  بعيدين  كانوا  ولو  إنسانية،  بطريقة 

ومتعددة من األسباب )اليومية( العنيدة واملتكررة أبًدا. ومحاوالت الفرار من الرشط الربجوازي ليست بالنادرة عىل نحٍو خاص، لكّن فشل 

قطيعة كاملة  تجاوٍز، بل  مثل هذه املحاوالت هو، من جهة أخرى، محتوٌم عملًيا، وذلك عىل وجه الدّقة؛ ألّن املسألة ليست مسألة 

)بني املثقفني، وكثريًا ما تكون فكرة اإلبدال هذه زائفًة ومؤذيًة. فحني يتجاوزون أنفسهم كمثقفني برجوازيني صغار أو برجوازيني، 

غالًبا ما يكتفون باملواصلة يف االتجاه نفسه، ويتبعون ميولهم الخاّصة، معتقدين أنهم "يتجاوزون أنفسهم". وبعيًدا عن اكتساب وعٍي 

جديد، فإنهم يقترصون عىل جعل الوعي القديم أسوأ. وما من يشء ينّفر أكرث من مثقف يحسب أّنه حّر وإنسايّن، يف حني يبنّي يف كّل فعل 

ولفتة وكلمة وفكرة أّنه لم َيْخُط قّط أبعد من الوعي الربجوازي(. وعىل أّي حال، فإّن وعي اإلنسان ال يتوقف رشطه وإمكاناته عىل عالقة 

بعقٍل رسمدّي أو طبيعة إنسانية دائمة أو جوهر جاهز أو حرية غري متعّينة، بل إّنه يتوّقف عىل حياته الواقعية، حياته اليومية. و"معنى" 

حياٍة ما ال نجده يف أّي يشء سوى يف تلك الحياة ذاتها. فهو ضمنها، وليس ثّمة ما هو أبعد من ذلك. ال يمكن لـ "املعنى" أن يفيض 

عن الكينونة؛ إنه الوجهة، حركة الكينونة، وال يشء آخر. و"معنى" حياٍة بروليتارية نجده يف تلك الحياة ذاتها: يف يأسها، أو بالعكس يف 

حركتها نحو الحّرية، إذا ما كان الربوليتاري يشارك يف حياة الربوليتاريا، وإذا ما كانت تلك الحياة ذاتها تشتمل عىل فعٍل يومّي متواٍل 

)نقايب، سيايس ... إلخ(.

يقوم منهج ماركس وإنجلز عىل البحث عن الصلة التي تربط بني ما يفكر فيه البرش، ويرغبون فيه، ويعتقدونه، حيال أنفسهم، وبني 

ما هم عليه وما يفعلونه. وهذه الصلة موجودة عىل الدوام. ويمكن استكشافها يف اتجاهني. فمن جهة أوىل، يمكن للمؤّرخ أو رجل الفعل 
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االنطالق من األفكار وصواًل إىل البرش، من الوعي إىل الكينونة – أي نحو الواقع العميل، اليومي – فيأتيان باالثنني إىل مواجهٍة وينجزان 

بذلك نقد األفكار بواسطة الفعل والوقائع. ذلك هو االتجاه الذي اّتبعه ماركس وإنجلز عىل الدوام تقريًبا يف كلِّ ما كتباه؛ وهو االتجاه 

الذي يجب أن يّتبعه املنهج النقدي والبّناء بدايًة إذا ما أراد أن يّتخذ هيئًة قابلًة لإلثبات ويحقق نتائج.

لكن من املمكن باملثل أن نتتّبع هذه الصلة يف اتجاه آخر؛ بأخذ الحياة الواقعية نقطة انطالق يف استقصاء كيفية بزوغ األفكار 

التي تعرّب عن هذه الحياة وأشكال الوعي التي تعكسها. وتثبت الصلة، أو باألحرى شبكة الصالت بني القطبني، أّنها معقدة. وهي شبكة 

ك، ويجب اّتباع الخيط باحرتاس. وبهذه الطريقة يمكن أن نصل إىل نقد الحياة باألفكار، وهو بمعنى ما إجراء يوّسع  ال ينبغي أن ُتَفكَّ

اإلجراء األول ويكمله.

لنُعْد إىل مثالنا األول. فما إن نكّف عن االنبهار بمشهد بالط لويس الرابع عرش، حتى يمكن أن نبدأ بالبحث عن الوقائع االجتماعية 

إنما  واملزاعم،  الواقعية،  املظاهر  إّنما  املظاهر،   – األيديولوجيات  من  أواًل  نتحرك  املشهد.  ذلك  يخفيها  التي  واالقتصادية  والسياسية 

، يف االتجاه املعاكس املكّمل، نلتمس  املزاعم املؤثِّرة – إىل الوقائع األساسية امللموسة أكرث )واإلنسانية أكرث، تالًيا(. وإذ نتحرك، من ثمَّ

أواًل فهم الحياة الواقعية لتلك الفرتة وإعادة تكوينها، ونعيد اكتشاف كيف تقّبل البرش الذين عاشوا تلك الحياة أشكااًل معّينة من الوعي، 

وأيديولوجيات مهيبًة معّينة، ووجدوها صحيحًة عىل الرغم من نأيها عن حياتهم الواقعية. وعندئٍذ، سوف يقتيض التعارض بني األفكار 

والحياة، والعالقة املعقدة بينهما، ال مجرد نقد األفكار بالحياة فحسب، بل عىل نحٍو أخّص نقد الحياة باألفكار )نقد الحياة الواقعية 

لفالحي القرن السابع عرش أو حرفيِّيه أو إقطاعيِّي الريف أو الربجوازية باإلشارة إىل ما وجدوه مقبواًل من "تمّثالت" العالم وأنفسهم(. 

ما الذي تفيض إلينا به عن حيواتهم الفعلية واقعٌة مفادها أّنهم قبلوا الحّق اإللهي للملوك من دون كبري معارضة؟ ملاذا أثبتت البهرجة 

التي كانت جزًءا ال يتجزأ من السلطة أّنها ذات فعالية؟ ما الذي كانت تتماىش هذه الفعالية معه يف حيوات البرش؟ كيف ُقّيض لهذه 

األوهام التي صاغها ناطقون رسميون يف أفكار أن تّتخذ هيئًة يف أعماق الرتاصفات و"الرشائح" االجتماعية يف قلب "الجماهري"؟ كيف 

تقّبلوها؟ وملاذا؟ يف هذا املثال، يقوم نقد الحياة عىل دراسة الهامش الذي يفصل ما هم عليه البرش عّما يعتقدون أّنهم عليه، ويفصل ما 

يعيشونه عّما يفكرون فيه. وهو يعيد تفّحص فكرة التعمية بمزيد من العمق. فمعظم األيديولوجيات هي عبارة عن تعميات بقدر ما تفلح 

يف مراحل معّينة يف دفع البرش إىل تقّبل أوهام معّينة، مظاهر معّينة، ويف إدخال تلك املظاهر إىل الحياة الواقعية وجعلها فاعلًة هناك. علينا 

أواًل أن ننبذ التعميات، ثم نواصل لندرس كيف أمكنها أن تبدأ، وكيف أمكنها أن تفرض ذاتها، وكيف يمكن لـ الَقلب األيديولوجي أن 

يعمل عمله يف وعي البرش؛ ذلك أّن األيديولوجيات والتعميات تقوم عىل الحياة الواقعية، لكنها تمّوه يف الوقت ذاته تلك الحياة الواقعية 

أو تقلبها. ويقتيض الفهم الكامل للتعمية مسبًقا أن نتتّبع الصلة بني األفكار والواقع يف االتجاهني، وهو أمٌر يجمع بني نقد الحياة ونقد 

وعيها لذاتها)13).

ٌر له أن يعمل ألّنه مكتوب أبد الدهر لكّل  حني يعتقد بروليتاري أّنه ببساطة "مواطن" ُيمكن مقارنته بكّل مواطن آخر، أو أّنه ُمَقدَّ

ى عليه. ولكن كيف؟ وملاذا؟ ألّن عمله، بالنسبة إليه، هو عبء ُمجِهد، منهك، باملعنى  إنسان: "بعرق وجهك تأكل خبزًا"، فإّنه يكون ُمعمًّ

الفعيل، وإذا لم يفهم )أو يعرف( – يف ظل ضغوط معّينة – أّن العمل يمكن أن يصبح شيًئا آخر ويجب أن يصبح شيًئا، فإّنه قد يفرّسه 

عىل أنه َقَدٌر من أقدار الرشط البرشي أو عىل أنه قسمته الشخصية الخاصة به. لكن اإليمان باملساواة السياسية والقانونية للفرد، ذلك 

اإليمان الوهمي بالنسبة إىل أّي بروليتاري يأخذه يف قيمته الظاهرة، يتحول إىل وسائل للفعل تثري اإلعجاب ما إن يبدأ هذا الربوليتاري 

باإللحاح عىل أن تكّف الديمقراطية عن كونها تخيياًل قانونًيا وسياسًيا. ودراسة التعميات تكشف التباسها: ذلك االلتباس الذي يجعلها 

13 Norbert Guterman & Henri Lefebvre, La Conscience mystifiée, Coll. Les Essais (Paris: Gallimard, 1936).
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أواًل مقبولًة، لكنه يمّكن الحًقا من تجاوزها. ويف التعمية يختلط املظهر بالواقع، ويرتبطان مًعا عىل نحٍو معّقد. لكنَّ التعميات من جهة 

أوىل ترتّد عىل املَُعّمني أنفسهم، خصوًصا حني يخرتقها الوعي بتجاوزها )ويتجاوزها باخرتاقها(. يف حني أّنها تعّلمنا، من جهة أخرى، شيًئا 

عن حيوات البرش الذين يقبلوها. املظهر والواقع هنا ال ينفصالن كما ينفصل الزيت واملاء يف إناء، بل يمتزجان كما يحصل االمتزاج بني 

املاء والخمرة. ويك نفصلهما، علينا أن نحللهما باملعنى "الكالسييك" للكلمة: بفصل عنارص املزيج.

بطريقتني:  فهمه  يجب  التعبري  وهذا  الربوليتاريا".  "علم  إنها  العلمية:  الربوليتاريا  معرفُة  بأّنها  مبدئًيا،  املاركسية،  تعريف  يمكن 

املاركسية تدرس الربوليتاريا، حياتها، واقعها، وظيفتها االجتماعية، وضعها التاريخي. ويف الوقت ذاته، يأيت هذا العلم من الربوليتاريا، 

ويعرّب عن واقعها التاريخي وعن ارتقائها االجتماعي والسيايس.

وتفيض  كلّيتهما.  يف  اإلنساين  الوعي  وبتاريخ  باملجتمع  معرفًة  الطبقة،  لهذه  االجتماعي،  الواقع  لهذا  العلمية  املعرفة  تقتيض 

الواحدة بني هاتني املعرفتني إىل األخرى؛ وهذه هي نقطة البداية الوحيدة املمكنة منهجًيا. وال شك يف أّنه حني يتطور علم من العلوم، 

العميل  ا بعيًدا عن النقطة التي بدأ منها، يف وقت يواصل فيه تجسيدها. وينطوي تحليل الربوليتاريا، تحليل واقعها  يقطع شوًطا ُمهمًّ

والتاريخي واالجتماعي، عىل استيعاب أعمق املناهج وأدّقها، وهي مناهج أحكمها الفكر البرشي عىل مّر القرون يف سياق استقصاءاته 

وتجاربه القائمة عىل املحاولة والخطأ )أشري، بالطبع، إىل املنهج الديالكتييك(. وهكذا تشتمل مشكلة الربوليتاريا عىل جميع مشكالت 

الفكر والثقافة واإلنسان.

تعني دراسة الربوليتاريا علمًيا البدء بتمزيق حجاب األيديولوجيات التي حاولت الربجوازية أن تفرّس بواسطتها التاريخ لنفسها، وأن 

تفرّس وضع الربوليتاريا للربوليتاريا، وتجعله مقبواًل لديها. هذه األيديولوجيات تنزع إىل أن تجّرد الربوليتاريا )كأفراد وكطبقة( من الوعي، 

من الوعي الجديد الذي يمكن أن تبلغه، والذي هو مأثرة الربوليتاريا الخاصة. وهذه األيديولوجيات تتقاسم خاصيًة مشرتكًة. فسواء 

كانت املسألة مسألة دين، أو نظريًة يف "الطبيعة البرشية" والعقل "املحض"، أو موضوعات تاريخية مزعومة تتعّلق بـالروح اإلنساين 

مثالية وميتافيزيقية. إنها أقنعة تحجب عن البرش حيواتهم  والعدالة املحايثة، أو "األفكار العظيمة التي صاغت العالم"، فجميعها 

الواقعية )وهو أمر يطرح السؤال: كيف يقبلها البرش؟ وملاذا؟ وعالم يقوم ما ينطوي عليه هذا القبول من تواطؤ متكرر مع القوى التي 

تسحقهم؟(.

تصف املاركسية حياة املجتمع اليومّية وتحّللها وتشري إىل وسائل تغيريها. وهي تصف حيوات العمال اليومية أنفسهم وتحللها. 

إّنهم العمال املنفصلون عن أدواتهم، وغري املرتبطني بالرشوط املادّية لعملهم إال من خالل "عقد" يربطهم برب عمل، فيباعون مثل 

السلع يف سوق العمل يف هيئة عقد العمل "الحّر" )القانونية واأليديولوجية( ... إلخ.

امللموس  الضغط  يتوّخى  وبوعي  وعضالت،  ونشاط  بحياة  حظه،  لسوء  ُحِبَيت،  سلعة  حياة  اليومية، هي  الواقعية،  العامل  حياة 

الذي يمارسه أسياده أن يختزله إىل الحّد األدىن أو يحرفه يف قنوات غري مؤذية )لنقْل إّن هذا الضغط كثريًا ما يكون تلقائًيا، ألّن علينا 

أن نتفادى الوقوع يف األسطورة الربوليتارية عن الربجوازي السادي، املتعّفن حتى النقّي، الكّذاب، بوعي وعىل نحو إسرتاتيجي، وهي 

أسطورة لم يحققها فعلًيا يف الواقع سوى الفاشيني(.

هكذا تكون املاركسية، كّلها، وبالفعل، معرفًة نقديًة بالحياة اليومية.

ال تقنع املاركسية بمجرد الكشف عن هذه الحياة الواقعية، العملية يف تفاصيل الحياة االجتماعية ونقدها. وهي قادرٌة؛ من خالل 

عملية تكامل عقالين، أن تمّر من الفردي إىل االجتماعي؛ من مستوى الفرد إىل مستوى املجتمع ومستوى األّمة. والعكس بالعكس.
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ليس اخرتاُق هذا املنهج الديالكتييك للحياة الفردية، اليومية باملألوف، إىل درجة أنه من الرضوري مطلًقا عند هذا الحّد أن نقّدم 

خالصًة للماركسية منظورًا إليها، بوصفها نقًدا للحياة اليومية.

1. نقد الفردية)14)

األشياء كلُّها التي تجعل اإلنسان كائًنا اجتماعًيا وإنسانًيا، ال مجرد مخلوق بيولوجي يولد وينمو ويموت غارًقا يف الحياة الطبيعية 

م  – أعني عمله ونشاطه االجتماعي مكانه وموقعه يف الكّل االجتماعي – هي أيًضا األشياء التي تحّده وتقّيده، تبًعا للطريقة التي ُيَنظَّ

بها العمل يف حينه.

ا للفردية. ففي  َفْرُدن. ويرّد املاركسيون إنَّ تشظي العمل ال ُيتيح إاّل أساًسا سلبيًّ يشري دوركهايم إىل أّن تقسيم العمل هو أساس التَّ

هذا العالم اإلنتاجي، يمتلك األفراد وعًيا ذاتًيا فاعاًل، لكنه من النوع الذي يجعلهم يعيشون حيوات تنظر إىل الداخل، وترتكز يف مهاراتهم 

وتخصصاتهم املحّددة. أّما بقية الحياة االجتماعية واإلنسانية، فُهم ال يعونها إال بقدر ما يرفضونها أو يمقتونها أو يحملونها عىل محمل 

الفردانية. لكن الفردية اإلنسانية يجب أن تقوم عىل عالقة ممّيزة بني كائنات مفردة وما هو كيّل – العقل،  الزيف. وهم ينزعون إىل 

الفردانية مجرد وفارغ وسلبي، ال غري.  شكل من  للكالم هنا عن فردية واقعية، بل عن  العالم – وعندئذ ال مجال  الثقافة،  املجتمع، 

وهذا الشكل، بمحتواه الضئيل إىل الحّد األدىن، هو ما يمكن أن نسّميه "الوعي الخاص". وهو وعي ذايت، لكنه محدود وضّيق، سلبّي 

وشكيّل. وألنّه مفصول عن الرشوط التي يمكن أن يزدهر فيها، أو حتى يوجد، فإنه يحسب نفسه مكتفًيا بذاته ويطمح إىل أن يكون 

كذلك. لكّنه يف سريورٍة من التدهور. والتعبري املستخدم حالًيا لتوصيف الحياة اليومية لألفراد يف هذه البنية االجتماعية – الحياة الخاصة 

ا)15). وعندما ُتشّكل امليوُل الفردانّية حياًة فردية، فإنها تكون حرفًيا حياة "عوز"، حياة "حرمان": حرمان من  – يلّخص هذا تلخيًصا تامًّ

الواقع، حرمان من الصالت مع العالم؛ إّنها حياٌة كّل ما هو إنساين غريٌب عنها، حياة منفصمة إىل أقطاب متناقضة أو منفصلة: العمل 

املثال  والقدر،  الحظ  الداخلية،  واألرسار  املصادفة  الحميمة،  واألوضاع  العامة  املناسبات  الشخصية،  والحياة  العامة  الحياة  والراحة، 

والواقع، الخارق واليومي. وبداًل من التوّسع، وفتح العالم، ينكمش هذا الوعي وينطوي عىل نفسه. وكلما انكمش، بدا "خاًصا". وهكذا 

يقبع الفرد وسط محيطه املألوف بليًدا وراضًيا. ينظر إىل الوعي والفكر واألفكار واملشاعر عىل أنها جميًعا "أمالك"، شأنها شأن أثاثـ"ـه"، 

أّنها  ُتؤَخذ أضيق أوجه الحياة، وأشدها جدًبا، وأكرثها عزلًة عىل  وزوجتـ"ـه"، وأطفالـ"ـه"، وأصولـ"ـه"، وأموالـ"ـه". وبهذه الطريقة 

األكرث إنسانية )بتلك الرصاحة الفّجة(.

الربجوازي،  املجتمع  ألجناس  توصيفاٍت  لبلزاك  اإلنسانية  الكوميديا  يف  ونجد  زيادة.  بال  عليه  هو  ما  واحٍد  كلُّ  "يكون"  هكذا 

ال تتضمن املرابني وأفراد العصابات واملتسلقني االجتماعيني فحسب، بل أيًضا جميع تلك "الكائنات" الثابتة التي ال تتعنّي إال بوظيفتها 

وتقبع يف حيواتها الخاصة)16). ففي ذلك العمل، يقدم بلزاك توصيفات تسرب هذه الطبيعة املزدوجة للحياة الربجوازية التي كانت تتشّكل 

الفلسفة  تسّميه  كما  أضخم،  ذاتّية  )أو  شكيل  تفردن  أوىل،  جهة  من  إدهاش:  أّي  إلينا،  بالنسبة  تحمل،  ال  لكنها  أيامه  يف  وترتسخ 

الكالسيكية(، أي وعي مرتقٍّ يف عزلة متزايدة، ومن جهة أخرى، "تشيٌؤ"، كائنات أكرث "انخراًطا" يف جسدّيتها، أثقل، أسمك، أْكَمد. 

الثامن  القرن  بخّفة  مقارنًة  الثقل،  بالغ  األسلوب  ذلك  ذاته:  أسلوبه  ويف  بلزاك،  عمل  يف  جمياًل  انعكاًسا  منعكس  املزدوج  الطابع  هذا 

عرش، وبالغ الصفاء. وهذا الطابع املزدوج يتماىش أيًضا مع الطابع املزدوج للمجتمع الربجوازي: التقدمي يف ما يتعلق بالتكنولوجيا والفكر 

والوعي، إّنما املنكفئ يف غري ذلك. وهو يتماىش أخريًا مع الطابع املزدوج لرأس املال: واقع موضوعي غاشم يروغ من اإلرادة اإلنسانية 

14 املوضوع املركزي هو الوعي "الخاص".

15 بشأن كلمة Privé، انظر "التمهيد" املتعّلق بالهامش 26 )املرتجم اإلنكليزي(.

16 يحمل القسم األول من الكوميديا اإلنسانية عنواًنا فرعًيا، يف الحقيقة، هو "مشاهد من الحياة الخاصة" )املرتجم اإلنكليزي(.
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ويجّرها إىل َقَدٍر ُمَقرَّر مسبًقا، ما دام الفكر والفعل البرشيان ال يستطيعان َعْكسه، إذ يجهدان يف اتجاه نظام آخر، لكنه يف الوقت ذاته 

تجريد، الواقع، مجمع عالمات ومفاهيم.

قبل بلزاك، قّدم هيغل، يف ملحمة الوعي اإلنساين الصاعد الذي يحمل اسم فينومينولوجيا الروح، وصًفا ساخرًا لتلك "الحيوانات 

املجردة"، االختصاصيني، الخرباء، أرسى حقٍل ضّيق من املمارسة أو الفكر.

ويف هذه األيام، ال نزال نقارع هذا التناقض العميق، واليومي بعبارة أخرى: ما يجعل كالًّ منا كائًنا إنسانًيا هو أيًضا ما يحّول ذلك 

ا، تخنق الفرد، تقسمه وتعرقل نموه يف اللحظة  الكائن اإلنساين إىل يشء غري إنساين. وهذه العضوية، البيولوجية أكرث منها إنسانيًة حقًّ

ذاتها التي تكافح فيها لتخلقه بوصفه فرًدا إنسانًيا. إّنه واحٌد من التناقضات املؤملة الكثرية التي تعيشها حقبتنا، والتي يجب أن نحّلها 

إذا ما كنا سنسري ُقُدًما. وهذه التناقضات هي، يف الوقت ذاته، مقياس لعظمة العرص الذي نعيش فيه وغناه وأمله. ونحن جميًعا عىل ألفة 

بدراما الشباب الذي دمرته هذه الحالة للكائن اإلنساين املوقوفة، مثلما نحن عىل ألفة بدراما تلك السنوات األكرث نضًجا، األكرث وعًيا، 

وقد جرت ضمن القيود الخانقة للنشاطات املتشظية.

كيف يمكن تجاوز هذا التنظيم؟ باملشاركة العملية والنظرية يف العمل ويف معرفة العمل، يف الكلّية االجتماعية واإلنسانية. إذا ما ُأريد 

للعالم أن يتغرّي، فهذه واحدة من املشكالت األساسية.يجب أن نتجاوز "الوعي الخاص".

2. نقد التعمية)17)

يجب أن نالحظ أّن الربوليتاري ال ينجو من أخطار "الوعي الخاص" تماًما. صحيٌح أّن عمله جمعّي عىل الدوام، وهذا ينزع إىل 

تعزيز إدراكه النشاط االجتماعي واملجتمع كّله، لكن مهمات العمال يف الورشات أو حتى يف املصانع هي مهّمات متشظية عموًما. والعمل 

الجمعي األشّد ملموسيًة – العمل عىل خطوط التجميع – هو أيًضا العمل األشّد إنهاًكا. وتنزع الصالت اإلنسانية إىل أن تقوم بعد العمل، 

خارج املصنع، يف املقاهي وفرق الرياضة... إلخ. هكذا تكون األشكال التي ترتسخ فيها هذه الصالت هي، عىل وجه الدّقة، تلك األشكال 

الربجوازية الفردانية )العائلة، والصحافة، والسينما ... إلخ(.

وعىل الرغم من أّن الرشوط املادية لإلنتاج الحديث تنزع إىل أن تشّكل وعًيا اجتماعًيا وإنسانًيا مرحلته األوىل هي الوعي الطبقي، 

فإّنه – بشأن هذا التشكيل – ال يشء حتمّي، وهو ليس عفوًيا )نظرية العفوية الربوليتارية أَتت من مثقفني "درسوا" الربوليتاريا!( الوعي 

يجب أن ُيْكَتَسب مّرًة بعد مّرة من خالل الفعل والنضال، ومن خالل التنظيمات التي يكون دورها اخرتاق الحياة اليومية وإدخال عنرص 

جديد، أرفع )من النقابات إىل الرياضات والتنظيمات "الثقافية" ... إلخ(.

يف الحياة ليس ثمة حدود مطلقة. وليس للربوليتاريا جوهر، أو َنْفس، أو وعي ُمَعدَّ سلًفا )منفصل بوضوح عن الوقائع "الربجوازية"( 

إال بقدر ما للبرشية مأخوذة كّلها. ومن هنا يأيت دور املعرفة كفعل وكنظرية.

إىل  أن يشّقها  ينزع إىل  تأثرٌي  الربوليتاريا، وهذا  ناجحًة، عىل  دائمًة، وإىل حّد معنّي  أن تمارس ضغوًطا  للربجوازية  لذلك يمكن 

أفراد)18). والفردانية ليست مجرد نظرية، بل أيًضا واقعة وسالح طبقي. والربجوازية ال تمارس تأثريها باألفكار وحدها وبتصورها للعالم 

ى عليه". 17 املوضوع املركزي هو الوعي "املَُعمَّ

18 Norbert Guterman & Henri Lefebvre, “Individu et classe,” Avant–Paste, no. 1 (1933); La Conscience privée, sequel to La Conscience 
mystifiée, in preparation.

لكّن هذا العمل األخري الذي يذكر لوفيفر أّنه قيد اإلعداد لم ُينرش قط )املرتجم اإلنكليزي(.
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ترجمــات
معرفة الحياة اليومية

املاركسية بوصفها معرفًة نقديًة بالحياة اليومية

وحده. ومن املعرتف به أّن فردانيتها النظرية، "ذّريتها االجتماعية"، عاجزة، وأّن الطريقة التي تنّظم بها الحياة اليومية ووقت الفراغ 

والحياة األرسية... إلخ، أكرث أهميًة إىل ما ال نهاية.

املفارقة – أو ما يبدو كذلك – أّن الربجوازية هي طبقة من الفردانيني. وتميل نظريتها الذرّية االجتماعية إىل تمّثل املجتمع بوصفه 

جمًعا من الذرّات املتجاورة، محطمًة الجسد االجتماعي إىل عنارص منفصلة؛ عنارص متخيلة، ميتة، خاملة: "محض" أفراد. وهذا التمّثل 

آخر.  أحد  أّي  قبل  الصغري  الربجوازي  ووعي  العادي،  الربجوازي  وعَي  يتمّلك  فاعل،  وهم  فعٍل،  وسيلة  أي  أيديولوجيا،  سوى  ليس 

وهذا ال ينطبق عىل أسلحة الربجوازية الحكومية والسياسية والبوليسية؛ عىل املستوى السيايس، تفهم الربجوازية تماًما أمور الجماهري 

الطبقة  لتلك  السياسية  املمارسة  بفضل  االطالع،  أحسن  عىل  يبقون  فاعل  نحو  عىل  الربجوازية  "يمّثلون"  الذين  وأولئك  والطبقات. 

وميكافيليتها، وبعبارة أخرى، بفضل الرشطة، يف غياب التوجيه الذي تمارسه فلسفٌة عامة.

عالوًة عىل ذلك، ال يمنع هذا "التمثيل" بأّي حال الجماعات االجتماعية األشد فردانيًة عن أن تكون طبقات أو جماهري فعليًة، 

موضوعًيا وتاريخًيا واجتماعًيا. وثّمة صورة الفتة للنظر لدى نيتشه تعرّب عن هذا الوضع املنطوي عىل مفارقة أحسن تعبري. عادًة ما تكون 

الطبقات الوسطى جماعات اجتماعيًة فردانيًة مؤلَّفًة من "رمل برشي". كّل حّبة مميزة ومنفصلة. وإْذ ُتؤخذ مًعا فإنَّها تشّكل جمهورًا؛ 

الجمهور األثقل واألشّده كتامًة يف الحقيقة. يمكن لكيس من الرمل أن يوقف الرصاص!

املضحك يف شأن هذا هو أّن كل حبَّة من الرمل البرشي ال تحسب نفسها ممّيزًة فحسب، بل أصيلًة بال حدود. لكن شيًئا ال يشبه 

حّبة رمٍل بقدر ما تشبهها حّبة رمل أخرى. والفردانية الربجوازية تنطوي عىل التكرار املوحش، والهزيل ألفراد متشابهني عىل نحٍو الفت 

الوجبات، أوقات  اليومية )أوقات  للنظر بطريقتهم يف أن يكونوا أنفسهم ويف املواظبة عىل ذلك، يف كالمهم، وإيماءاتهم، وعاداتهم 

الراحة، رضوب التسلية، األزياء، األفكار، التعابري(.

ال بّد ألّي أنرثوبولوجيا موضوعية، أو ألّي توصيف علمي لإلنسان املعارص، من االنطالق من هذه املفارقة الواضحة التي تشّكل 

اللغز الكوميدي للحياة الربجوازية.

يف العالم الحديث، تفرتض أيديولوجيات التعمية الوعي الخاص مسبًقا وتنطوي عليه.

الفرد املحروم من الواقع اإلنساين محروم أيًضا من الحقيقة. هو مفصول عن واقعه اإلنساين واالجتماعي امللموس، محروم من 

وعٍي للكّل العميل والتاريخي واالجتماعي )مع أّن مثل هذا الوعي ممكن ورضوري، هذه األيام، نظرًا إىل البنية االجتماعية الحديثة، 

والعلم والتقنيات(.

د.  وهذا الفرد، املرتد عىل نفسه، واآلمن ضمن حصن داخيل ُمَتَخيَّل، هو ألعوبة كلِّ هلوسة، كّل وهم أيديولوجي عفوي أو ُمَتَعمَّ

"املفّكر" سواء عّلم ذاته أو لم يفعل، يصطنع فلسفته الشخصية. الصغري؛ "غري املفّكر" يؤّول ما يقرؤه يف الكتب )أو األحرى يف الصحف( 

بأفضل ما يسعه، ومن ثّم تبدأ الفردانية يف يوٍم ما يف االنهيار )ال نتيجة أزمة يف األفكار أو يف "رؤى العالم"، بل بسبب أزمة مادية، 

اقتصادية وسياسية عىل حّد سواء(، فيندفع هؤالء الفردانيون السابقون ليشّكلوا حشًدا، قطيًعا، تحدوه "األفكار" األشد جنوًنا، واألشد 

ا، تاركني خلفهم آخر أثٍر من آثار العقل البرشي، وواقعني أرسى حّمى ذهنية جمعية: ولدينا الفاشية، و"الجماهري"  شناعًة، واألشّد عتيًّ

الفاشية، و"التنظيم" الفايش.

لها  التي  الزعزعة  رضوب  نتيجة  باطراد  ومتحصًنا  اآلخر  أحدهما  معززًا  جنب،  إىل  جنًبا  عليه  ى  املَُعمَّ والوعي  الذايت  الوعي  يسري 

أصولها يف الحياة الواقعية، ال يف األفكار "املحضة".
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3. نقد املال)19)

ثمة بالغة عاطفية، متماشية مع "الحالة الروحية" للربجوازي الصغري الذي يكره من ُهم أغنى منه ويحسدهم، تبدي انفعاالت 

الحياة مجانية! هي  املال. أفضل األشياء يف  التعساء عىل حّد سواء، وتحمل عىل  املليارات  الفقراء املحتاجني وأصحاب  حيال  شديدًة 

فقرية، لكنها مخلصة! )النساء عىل نحو خاص يف الذهن(... إلخ. هذه املوضوعات امليلودرامية واألخالقية هي جزء من الحيوات اليومية 

للفقراء. وهي تشّكل الجزء األكرب من املتاع األيديولوجي للشخص العادي، بوصفها دعايًة شفهيًة يمارسها الغنّي. وهي إذ تتنّكر بإهاب 

تقدم  ميتافيزيقي(. وهي  أو  ذاته، أخالقي  اإلنساين )هو، يف حّد  الرشط  إىل مجرد عارض من عوارض  برّدها  الرثوة  ترّبر  املال،  إدانة 

أغنياء. هذه  أن يصبحوا  بكل "جوارحهم"  يأملون  الرغم من ذلك،  لكنهم، عىل  الفقر  يتهّددهم  للذين  الكامل  والرضا  للفقراء  العزاء 

املوضوعات ُرِفَعت إىل مصاّف املوضوعات الفلسفية والغنائية يف أعمال ذلك الربجوازي الصغري املخبول بيغي)20). واخرتقت، عالوًة عىل 

ذلك، وعي الناس كما اخرتقته األقوال املأثورة التي تبدو كأنها تحتوي حقائق أبدية، وراحت تعمل مثل الالزمة للمسّلمة الرأسمالية 

"ثّمة أغنياء وفقراء عىل الدوام". وهدفها هو أن تعّزز املفهومني السخيفني "الرثوة" و"الفقر"، وتبلورهما وتقدمهما كضدين، وتجّسدهما 

يف أفراد، وتغلفهما باقتدار ضمن هذه املقوالت العاطفية واألخالقية، ومن ثّم ال تميض أشد األقوال عنًفا ضد "األغنياء" أبعد من ثوابت 

األيديولوجيا الرأسمالية.

ا وال لعنًة. الرثوة، مثل  النتيجة الفتة لالنتباه. باتت مهمة املاركيس األوىل يف هذه الحقبة هي إعادة تأهيل الرثوة. فالرثوة ليست رشًّ

القوة  بالتماس  القوة، جزء من عظمة اإلنسان وجمال الحياة. وما من حّل ملشكالت اإلنسان بتقاسم الضعف والفقر والضحالة، بل 

والرثوة؛ فهما وحدهما ما أتاحا واشرتطا كل ما هو رائع وباهر ُوِجَد يوًما يف الثقافة، يف الحضارة، يف الحياة؛ من القصور والبيوت الفخمة 

والكاتدرائيات إىل تلك األعمال الفنية التي تنامت ببطء وظّل إبداعها محتاًجا إىل فرتات طويلة من الفراغ، والصمت، وسالم العقل 

واألمن املادي.

لكّن حدود القوة والرثوة )وهذه نقطة أساسية( هي يف سريورٍة من التغرّي. فمن املستحيل أن نميض أبعد مّما بلغناه يف طريق الرثوة 

أّنها كانت اجتماعيًة عىل الدوام، ويف إطار االقتصاد الرأسمايل، يف إهاب اكتساب  اجتماعية؛ والحقيقة  الفردية. اليوم، تغدو الرثوة 

الرثوة الفردي، كان املجتمع كّله هو الذي يتطور وإىل حدٍّ ما يتقّدم. وهذه الرثوة االجتماعية ال يمكنها اليوم أن تتطور إىل ما هو أبعد يف 

إطار التملك الفردي )إطار امللكية الخاصة الرأسمالية(، وهي تحتاج بوضوح إىل إعادة تنظيٍم. لكّن الهدف ليس مقارعة الرثوة بتطّلٍع 

إىل تحقيق ضحالٍة عامة؛ "مساواة" الضحالة. الهدف ال يزال الرثوة: الرثوة التي تغدو باّطراد ثروًة عامًة، اجتماعية. هذا التوّسع املطرد 

ال يمكن تحقيقه إال بالتدريج، عىل مراحل، بسلسلة من اإلجراءات تالئم ظروف الحياة االقتصادية والسياسية املعقدة، وامللموسة، 

العسرية عىل التنبؤ.

هكذا يجد املاركيس نفسه مجربًا عىل انتقاد أساطري الديمقراطية الرأسمالية التي ال تزال واسعة االنتشار )وإن تكن أقّل فعاليًة، 

وهو ما قد يشري إليه انتشارها(: أسطورة أّن الرثوة معنوية أو أنها سيئة يف جوهرها، وأسطورة املساواتية )كلتاهما مرتبطة ارتباًطا واضًحا 

بأسطورة الفرد "الخاص"، املطابق لذاته عىل الدوام مهما كانت الرشوط أو الظروف ... إلخ(.

19 املوضوع املركزي هو الصنمية واالغرتاب االقتصادي.

20 شارل بيغي Charles Peguy: شاعر وكاتب مقاالت. تحول من االشرتاكية إىل رضب مميز من الكاثوليكية. كان قومًيا عنيًدا. كما كان وثيق الصلة بعبادة جان دارك. 

تويف يف عام 1914 )املرتجم اإلنكليزي(.
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ما إن يتحقق هذا، حتى يغدو واضًحا أّن النقد املاركيس للمال هو أكرث جذريًة بما ال يقاس مّما تقدر عليه أّي بالغة أخالقية. وهنا، 

من جديد، يميض إىل لّب املوضوع.

يف ظل األنظمة الرأسمالية، يتطابق "الوجود" و"التمّلك". "من ال يملك شيًئا ليس شيًئا")21). وهذا الوضع ليس وضًعا نظرًيا، 

أو "مقولة" مجردة يف فلسفٍة للوجود؛ إنه واقع "موئس عىل نحٍو مطلق"؛ فمن ال يملك شيًئا يجد نفسه "منفصاًل عن الوجود عموًما"، 

منفصاًل عن الوجود اإلنساين؛ فهو مفصول عن "عالم األشياء"، أي عن العالم الواقعي الذي من دونه ال مجال لعالم إنساين.

يختربه  الوضع  وهذا  األشياء".  "عالم  عن  مستقلة  نفٍس  أو  روٍح  وضُع  هو  لإلنسان  األسمى  الوضع  أّن  واملثالية  الروحانية  ترى 

الكائن  إىل  بالنسبة  كامل  الواقع  حد،  أبعد  إىل  املوئسة  الروحانية  هو  التملك  "عدم  شيًئا:  يملك  ال  الذي  اإلنسان   – للمفارقة  ويا   –

لكّل  للبالدة،  لالتضاع،  للجريمة،  للرضا،  للربد،  للجوع،  تمّلك  تماًما،  مؤّكد  تمّلٌك  إنسانيته،  املنزوعة  للكائن  كامل  واقع  اإلنساين، 

وحشّية وتشّوه")22).

ال شّك يف أّن هذا هو السبب "العميق" وراء دعوة الروحانية أولئك الذين ال يملكون شيًئا إىل "امتالك" أنفسهم عىل األقل. وهذا 

التجريد يعرّب عن حالة عدم التملك التي هم فيها تعبريًا تاًما. وعالوًة عىل ذلك، يبدو أّن األشياء ليست مهمًة بوصفها سلًعا فحسب، 

بل أيًضا بوصفها درًعا لكينونة اإلنسان املوضوعية، "وجود اإلنسان من أجل الناس اآلخرين، عالقته اإلنسانية بالناس اآلخرين، 

سلوك اإلنسان االجتماعي تجاه اإلنسان")23). بهذه الطريقة، أي جدالها بأّن عدم التملك متفّوق عىل التمّلك، تضع املثالية الواقع 

اإلنساين "العميق" – األعمق من الرثوة – ضمن غياب العالقات اإلنسانية الواقعية، أي بعبارة أخرى ضمن عزلة التجريد وفراغه.

تملك  أنَّ  مفاده  الذي  املبدأ  نقبل  فحني  أساسًيا.  التمّلك  يعّد  الذي  الجدال  هو  التمّلك  لعدم  املنارص  الجدال  هذا  يعارض  ما 

األشياء يشّكل أساس الواقع اإلنساين، يقودنا ذلك مبارشًة إىل املطالبة بتملك متساٍو للجميع. وهذا بالضبط مبدأ املساواة عند برودون 

واالشرتاكية الربجوازية الصغرية. ويكشف التفّحص الخاطف لهذا املبدأ أّنه ال يميض قّط أبعد من األيديولوجيا الربجوازية أو مقوالت 

االقتصاد السيايس الربجوازي؛ وعىل العكس فإنه يضع املقولة، مفهوم "التمّلك"، عىل أعىل مستوى. وبهذا، يغدو متورًطا يف اتهامات 

مضادة، ويف مواقف مناهضة للرأسمالية أخالقية، وهي عقيمة ال فاعلية لها.

ة مسبًقا بالدعوة إىل تمّلك جميع األفراد ليس سوى  ما أسهل للمفّكرين الربجوازيني أن يبّينوا أّن هذا الدفاع عن املساواة املعدَّ

العليا  الحقيقة  مستوى  إىل  مرفوعة  صغرية  برجوازية  ضحالة  الواقع  يف  إنها  اليومية!  والرمادية  والرتابة،  والتماثل،  السأم،  عن  دفاع 

و"املثال" االشرتايك!

ولكن أليست هذه، عىل وجه الدقة، هي املثالية ذاتها التي يطرح بعض الناس اليوم استعادتها من أجل "إكمال" املاركسية وتويّل 

الدفاع عن "الكائن اإلنساين" ضد كّل من الرأسمالية واملادية املاركسية)24)؟ أليست املبدأ الخفي لـ "االشرتاكية اإلنسانوية" التي يحاولون 

)املادي  املنهج  ألّن  بل  لإلنسان  تعريفهم  لديهم  املاركسيني  ألّن  ليس  ماركسية  هي  التي  اإلنسانوية  املاركسية؛  اإلنسانوية  تحدي  بها 

الديالكتييك( املاركيس وحده يتيح دراسة الواقع اإلنساين وخلق إنسان جديد بات اليوم ممكًنا وتنطوي عليه حركة الواقع اإلنساين؟

21 Karl Marx & Frederick Engels, “The Holy Family, or Critique of Critical Criticism,” in Karl Marx & Frederick Engels, Collected Works, 
vol. 4 (London: Lawrence and Wishart, 1975), p. 42. 

22 Ibid.

23 Ibid., p. 43.

24 كلمة ليون بلوم يف مؤتمر الحزب االشرتايك عام 1945.
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تبًعا للماركسية، فإّن العالقة بني اإلنسان واملوضوع ليست ذاتها عالقة التملك. فهي أوسع من أن ُتَقاس. وما هو مهّم ليس أنني 

أمتلك )سواء عىل نحو رأسمايل أو مساوايت( موضوًعا ما، بل أّن يف وسعي أن أتمتع به باملعنى اإلنساين، الكامل للكلمة؛ وأّن يف وسعي 

أن أقيم مع هذا املوضوع عالقات املتعة والسعادة األكرث تعقيًدا، و"األغنى"، سواء كان شيًئا أو كائًنا برشًيا أو واقًعا اجتماعًيا. واألكرث 

من ذلك أن أدخل بواسطة هذا املوضوع، ضمنه وفيه وبواسطته، شبكًة معقدًة من العالقات اإلنسانية.

والتحّيزات  والطموحات  املشاعر  من  طوياًل  موكًبا  معها  تجلب  مثاًل(  امرأًة،  )يمتلك  "يمتلك"  كلمة  فإّن  الحّب،  بخصوص 

واألساطري و"لحظات الرُبَحاء". ويبقى أّنه كثريًا ما ُتواَجه أسطورة التمّلك بأسطورة عدم التمّلك التي ترى الحّب مجرد وظيفة، ونشاًطا 

غري أسايّس ال يشتمل عىل الكائن اإلنساين بكليته؛ ومن ثّم يغدو اختالط العالقات وعدم اإلخالص وغياب الغرية عالمات عىل الحّرية، 

وعىل الحب الجديد، و"الشخصية األنثوية" املنعتقة. وتبقى أسطورة عدم التملك بقوة ضمن مقولة الفرد "الخاص" املجردة التي ُيزَعم 

تقريبية عىل  الديالكتيكية بصورة  الحقيقة  )الخارجية(. ويمكن صوغ  باألنشطة  تبايل  إليها وال  نفاذ  داخلية" ال  بـ "كينونة  ة  َمحُبَوّ أّنها 

النحو: عالقة الرجل )أو املرأة( بطرف آخر حرٍّ سوف تكون أغنى وأكرث إنسانيًة وتعقيًدا وبهجًة )ولكن ربما أعمق أملًا أيًضا( من العالقة 

بطرف آخر ُيتيح لنفسه أن "ُيْمَتَلك" أو تتيح لنفسها أن "ُتْمَتَلك". وأخريًا، فإنَّ العالقة ستكون ُمَؤْنَسَنًة، وسوف تأيت يف سياق ذلك عىل 

تلك املناطق من الالمباالة التي كّرستها أساطري التمّلك بقدر ما كّرستها أساطري عدم التمّلك )أساطري التملك املُنَجز والتاّم، أو أساطري 

رفض التملك(. وبجمع اثنني من الكائنات الحرة املعقدة مًعا، فإّن هذه العالقات الفيزيولوجية والسيكولوجية و"الروحية" سوف تميض 

ش بأّي حال من األحوال. ولذلك سوف يكون ميلها نحو  أبعد إىل ما ال نهاية مما هو جنيس فحسب، عىل الرغم من أّن الجنيس لن ُيهمَّ

دخول الحياة اليومية؛ حيث ُيتاح لحضورها أن ُيخِصب العالقات اإلنسانية األخرى )النشاطات االجتماعية، الفكر... إلخ( التي سوف 

تنجز من اآلن فصاعًدا من خاللها، وليس من دونها. املوضوع )املؤنَسن( بالنسبة إيّل يجعلني موضوًعا )مؤنَسًنا( بالنسبة إليه؛ وبذلك 

أدخل العالم الذي تتحقق فيه إمكانايت اإلنسانية كلًيا، وموضوعًيا. وعندها سوف يحقق املوضوع كلّية وظائفه بوصفه موضوًعا.

أّما برودون، فهو يعلن أّن "التمّلك وظيفة اجتماعية")25)، تتجاوز النظرية املاركسية حول املوضوع هذا النوع من "االشرتاكية" 

تجاوزًا رصيًحا، وتتحرك صوب إنسانويٍة ملموسة، كلّية، تؤّكد مع ماركس أّن "ما هو "الفٌت" لالنتباه يف وظيفٍة ما، عىل أّي حال، ليس 

"إقصاء" الشخص اآلخر، بل تأكيد قوى كينونتي وتحقيقها")26)، وهو أمر ال يكون ممكًنا إال بواسطة الشخص اآلخر، ومع الشخص 

اآلخر، ويف الشخص اآلخر.

يف امليدان االجتماعي، تخلص النظرية واملمارسة الرأسماليتني إىل إنتاج جمهور من األفراد مجّردين من أّي حقوق يف ما يتعّلق 

الراحة  فيها  تأخذ  التي  واألمكنة  الفنية،  واألعمال  الكبرية،  واألعمال  الكبرية،  املصانع  مثل  االجتماعية،  األهمية  ذات  باملوضوعات 

والفراغ قيمًة ومعًنى فائقني )الجبال، والبحر، والهواء... إلخ(.

من جهة أخرى، يخلق الدفاع "االشرتايك" عن التمّلك بوصفه "وظيفًة اجتماعيًة" بعض أغرب األوهام. فقد يسوق املرَء، مثاًل، 

إىل مقارنة املباين االجتماعية الضخمة – املصانع العمالقة، والرصوح العامة العظيمة – بأهرامات مرص التي ضّحى من أجلها الفراعنة 

بأعداد ال ُتحىص من العبيد. كما ُيظِهُر الربوليتاريا عىل أنها تخطو خطوًة حاسمًة نحو الحّرية كلما "شاركت يف أرباح" عمٍل ما، أو صارت 

للفرد، وملجموع  أنه تحرير  إلخ. ويصّور تملك إنش مرّبع صغري يف عقار عىل  إدارية...  ماِلَك أسهٍم، أو حظيت بصوت يف تسمية لجنة 

األفراد، للربوليتاريا، للشعب.

25 Proudhon’s Théorie de la propriété, vol. 4 )املرتجم اإلنكليزي(.

26 Marx & engels, “The Holy Family” p. 42.
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اإلنتاج  ووسائل  االستهالكية  السلع  بني  التمييز  هو  أساسًيا،  تمييزًا  "االشرتاكية"  من  النوع  هذا  يغفل  األول،  املقام  يف  ولكن 

)االجتماعية(.

السلع االستهالكية، األشياء املرتبطة بحيايت اليومية – هذا القلم، هذه الكأس، هذه املالبس ... إلخ – هي "يل"، عىل نحٍو واضح، 

ويجب أن تبقى كذلك. املسألة ليست مسألة أخذ "أشيايئ" مّني، بل عىل العكس إعطايئ مزيًدا منها. وقّلة من املهووسني فحسب؛ الذين 

ُتلهمهم شيوعيٌة تنّسكية رهبانية وليس اشرتاكية علمية، هم الذين سيمضون إىل حّد انتقاد مبدأ التمّلك الفردي للسلع االستهالكية. 

ومن الواضح، عالوًة عىل ذلك، أّن شعار شيوعية فورييه، "ما هو يل هو لك"، ال يستأصل الـ "لك" أو الـ "يل" وال يتجاوزهما، بل عىل 

العكس؛ يعممهما بوصفهما املقولتني األساسيني للحياة اليومية.

أكرث من ذلك، إّن عالقتي باألشياء التي هي "يل" مبارشًة ليست عالقَة ملكيٍة "خاصة" قانونية. إذ يمكنني أن أكرسها، أن أتخىل 

عنها، أن أبيعها، من دون أن أنّظم عقًدا قانونًيا. عالقة ذلك هي عالقة مبارشة، جزء من الحياة اليومية، وال حاجة بها إىل أن تتغرّي عندما 

ل الحدود االقتصادية واالجتماعية والقانونية للبنية االجتماعية القائمة عىل امللكية "الخاصة". لكن هذه العالقة عىل وجه الدّقة هي  ُتَعدَّ

مت  التي تميل االشرتاكية املساواتية إىل تعميمها لتغدو مقولًة قانونيًة، وهذا ال يفعل سوى أنه يكشف مدى تخّلفها عن الطريقة التي ُنظِّ

بها أمور الحياة العملية حتى يف املجتمع الربجوازي؛ وهي تأخذنا إىل الوراء إىل أيام لم يكن يسع العبيد فيها سوى أن يحلموا بالقدرة عىل 

القول عن أكرث األشياء عادية: "إّنه يل".

ليس اليشء املهّم أن أصبح مالًكا قطعة أرٍض صغرية يف الجبال، بل أْن تكون الجبال مفتوحًة يل، للتسّلق أو لرياضات الشتاء. 

اليشء ذاته ينطبق عىل البحر والهواء، تلك املناطق من العالم حيث تغدو فكرة التملك "الخاص" بال معًنى إىل هذا الحّد أو ذاك، لكن 

جاذبيتها وشّدها للفرد "الحّر" يكونان أقوى لهذا السبب.

بهذه الطريقة، وبهذه الطريقة وحدها، يغدو العالم عاملي، مليك، ألّنني إنسان. بهذه الطريقة، وبهذه الطريقة وحدها، يكون العالم 

مستقبل اإلنسان )االجتماعي(.

ا. بهذه الطريقة وحدها يمكن تجاوز الفرد "الخاص"، النموذج الفرداين لإلنسان، وبلوغ اإلنسان امللموس والحّر حقًّ

تتقّدم حركة التحقق الذايت لإلنسان من الذات )الرغبات، الطموحات، األفكار( إىل املوضوعات، إىل العالم، وكذلك من املوضوع 

إىل الذات )التحرر من أّي حتّمية خارجّية، من أّي َقَدر غري مفهوم أو غري ُمَسْيَطر عليه(. ويمكن وصف هذا التحّقق، بعبارات فلسفية، 

بأّنه تذويت عميق – إدراٌك صاٍف مزيًدا من الصفاء – وبأّنه َتَمْوُضٌع، عالم من املوضوعات املادية املسيَطر عليها.

التذويت والتموضع يسريان جنًبا إىل جنب، عىل نحٍو ال يقبل االنفصال.

النقيصة الكبرية يف املصطلحات التقليدية هي أّن هنالك جانًبا رئيًسا ملشكلة اإلنسان تفشل يف اإللحاح عليه. فما من مقدار من 

التنظري سوف يتيح لنا أن نبلغ اإلنسان الكيّل، أو حتى أن نعّرفه. وإذ يتأنسن أخريًا "جوهر" اإلنسان، الجوهر الذي لم يوجد إىل اآلن 

ًما، فإنه يغدو واقعًيا من خالل الفعل ويف املمارسة، أي يف الحياة اليومية. وال يسعه أن يوجد ُمقدَّ

التنظري بال دور يؤّديه. ويك نعّرف االتجاه الذي يجب أن يميض فيه الفعل وليس اإلنسان، فإننا نحتاج إىل أن نستدعي  ليس 

املعرفة والعلم. ليس علًما واحًدا فحسب، بل جميع العلوم. فليس اإلنسان اقتصادًيا فحسب، أو بيولوجًيا، أو فيزيا – كيميائًيا... إلخ. هو 

ذلك كّله. وهذا ما يجعله اإلنسان الكيّل. ومن كّل علم، من كل منهج بحث جزيئ، تستعري اإلنسانوية الكلية عنارص للتحليل والتوّجه 

)بنسب متنوعة تبًعا للحظات واملشكالت... إلخ(. واملنهج األشمل بني املناهج، املنهج الديالكتييك، هو الوحيد القادر عىل تنظيم "توليفة" 
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هذه العنارص كّلها واستخالص فكرة اإلنسان منها، تلك الفكرة التي بداًل من أن تعمل كبديل من اإلنجاز الواقعي، كما تفعل املثالية، 

تستثري فعل التحقق عملًيا، وتعززه وتهدي خطاه ُقدًما.

ال يكون الكائن اإلنساين )ال يوجد( إال من خالل ما يملكه؛ لكن الشكل الحارض لـ "التملك"، تمّلك املال، هو مجرد شكٍل 

متدٍنّ وضّيق ومحدود.

يف املقابل، ال يملك الكائن اإلنساين ما هو عليه إال عىل نحٍو كامل. وهذا ما يجعل "أن تكون" كائًنا اجتماعًيا أو مفّكرًا أو شاعًرا... 

إلخ، وأن تساهم يف الواقع اإلنساين، وأن تكون جزئيًة واسعًة قدر اإلمكان من ذلك الواقع، بداًل من أن تتأّمله، أو تتصّوره، أو تسيطر 

عليه من الخارج، ذلك األمر اإلشكايل.

يف هذا الصدد، يبدو املال عىل نحو خاص ذاك السيد غري الجدير بالثقة. دعونا نتخّيل إنساًنا عىل قدر من اإلمكان، "شخصّية" كما 

يقولون، يكرّس أنشطته ومواهبه ألن يصبح غنًيا وُيفلح عىل هذا األساس )مع يشء من "الحّظ" وقبل كّل يشء مع فكرة واحدة مطلقة 

تستويل عليه، مفادها أّن أّي أحٍد، حتى املعتوه، يمكنه أن يتدّبر أمر كسب املال( يف رشاء بعض لوحات بيكاسو أو ماتيس، أو بعض الطبعات 

الفاخرة ألعمال فالريي واألعمال الكاملة للمونسنيور أندريه جيد. وكما نعلم جميًعا، فإّن املال يمكن أن يشرتي كّل يشء يف مجتمع كّل يشء 

فيه للبيع، وحيث الوعي مجرد سلعة أرخص من أّي سلعة أخرى، ألّن عرضها وفري. هكذا يكون كّل يشء طوَع بناِن ُمحَدِث نعمتنا: الجمال، 

والفن، واملعرفة ]...[ ويقدر أن يكون شاعرًا أو رساًما أو عاملًا، أحًدا يخلق الجمال واملعرفة. "كّل ما ال يمكنك أن تفعله، يمكن ملالك أن 

يفعله لك")27). يرمز املال، يف حياة املجتمع الربجوازي الذي ال يزال منزوع األنسنة، إىل هذا االقتالع لإلنسان بعيًدا عن نفسه؛ بل إنه ليس 

مجرد رمز لـ االغرتاب، فهو اغرتاب اإلنسان ذاته، "جوهره املغرتب". وهو يمّثل يف الكائن اإلنساين الرأسمايل كّل الوقت غري املكرّس للعيش 

 La belle من خالل العمل الخالق، أو من خالل أوقات الفراغ(، بل لالدخار أو "التأّمل" )باملعنى املايّل لهذه الكلمة)28). يف العرص الجميل(

époque الخاّلق للرأسمالية الصاعدة، "حرم" الربجوازي نفسه من أجل أن يراكم رأس املال، وينشئ أعماله. يف هذه املرحلة، كان للمال 

أخالقه، ديانته: الزهد، واالقتصاد. وكان يعّلم "نكران الذات"؛ هكذا تكّلم إىل برجوازي القرن السابع عرش، وهكذا يتكّلم إىل الربجوازي 

الصغري اليوم:

"كلما قّل ما تأكله أو ترشبه أو تشرتيه من ُكتب، وقّل ترددك عىل املرسح والرقص والرشاب، وقّلت ممارستك التفكري والحّب 

كّلما  رأسمالك.  الدود:  وال  العّث  يأكله  أن  يستطيع  ال  الذي  الكنز  ذلك  وعُظم  تّدخره  ما  زاد  إلخ،  واملبارزة...  والرسم  والغناء  والتنظري 

َقَلْلَت ]...[ زاد ما تملك")29).

خالل  من  غنًيا  صار  الذي  النعمة  ُمحدث  أو  ألجيال  غنية  كانت  لعائلة  املنتكس  االبن   – التدهور  لفرتة  املايل  الرأسمايل  ويتكّلم 

املضاربة – عىل النحو:

"كلما اشتدت قوة نقودي زادت قويت. صفات النقود هي صفايت، صفات املالك وقواه الجوهرية... أنا قبيح، لكن يف إمكاين أن 

أشرتي أجمل النساء. وأنا، كفرد، أعرج، لكن املال يتحّصل يل عىل أربع وعرشين ساًقا... يسعني أن أحصل باملال عىل كل ما يصبو إليه 

القلب البرشي")30).

27 Karl Marx, “Economic and Philosophical Manuscripts,” in Karl Marx, Early Writings (London: Penguin, 1975), p. 361. 

28 تشري كلمة “Speculating” التي يستخدمها الكاتب يف هذا السياق إىل كّل من التأّمل واملضاربة )املرتجم(.

29 Marx, “Economic and Philosophical Manuscripts,” p. 361.

30 Ibid., p. 377.
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ويتكلم املال إىل الربوليتاري بلغة مختلفة. فهو يهمس إليه، بال توقف، يف كل لحظة من حياته اليومية، بهذه التهديدات:

"أنت تحتاج إيّل، وعليك أن تقايض بنفسك يك تنالني. عليك أن تبيع نفسك. أنا حياتك ومعنى حياتك. لسَت سوى يشء، 

يشء طبيعّي فّج كأّي يشء آخر، سلعة بني السلع. وما تقايضه بهذه األشياء التي تسّميها نقوًدا هو زمن نشاطك وعيشك. لكن 

من األفضل يف جميع األحوال أن تتخّيل أنك تكّفر عن خطيئة أصلية أو تشاطر الرشط اإلنساين نحوسه".

وعىل الرغم من أّن الحرمان واالغرتاب مختلفان بالنسبة إىل الربوليتاري وغري الربوليتاري، فإّن هنالك شيًئا يوّحدهما: املال، جوهر 

الكائن اإلنساين املغرتب. وهذا االغرتاب باٍق، أي إّنه عميّل ويومّي.

4. نقد الحاجات)31)

كلما ازدادت حاجات الكائن اإلنساين، تعزز وجوده. وكلما كان قادرًا عىل ممارسة مزيد من املقدرات واملؤّهالت زادت حريته.

يف هذا املجال، يخلق االقتصاد السيايس )الربجوازي( حاجًة وحيدًة هي الحاجة إىل املال. واملال، يف يد الفرد، هو القدرة الوحيدة 

التي تضعه عىل تماسٍّ مع عالم املوضوعات الغريب، املناوئ. وكلما اّتسع عالم املوضوعات، تعاظمت الحاجة إىل املال. هكذا "تغدو 

كمية املال أكرث فأكرث خاصيته املهّمة الوحيدة")32). يغدو كّل كائن مختزاًل يف هذا التجريد: قيمة السوق؛ يغدو اإلنسان ذاته مختزاًل يف 

هذا التجريد. واملال، جوهر اإلنسان املغرتب، وإسقاُط أنشطته وحاجاته أبعد من ذاته، ليس سوى جوهر كّمي. وما من يشء يعّينه أو 

يحّدده نوعًيا. لهذا السبب، فإنَّ املال، هذا "الصنم الذايت الحركة" الذي يعمل عمله خارج البرش مع أنهم ُهم الذين ينتجونه، يتضخم 

ح  بال حدود، كما تفعل الحاجة األساسية )يف األنظمة الرأسمالية( التي تشهد بحضوره يف قلوب البرش. وكلُّ حاجة أخرى إنما ُتَعّدل وُتَنقَّ

تبًعا للحاجة إىل املال. فال يتطور الكائن اإلنساين، بوصفه مجموعًة من الرغبات، وال يتثقف من أجل نفسه، بل من أجل أن يلّبي مطالب 

هذا الوحش الالهويت. الحاجة إىل املال هي تعبرٌي عن حاجات املال.

لة. وبداًل من التعبري عن الرغبات الواقعية وإشباعها، وتحويل "الحاجة  لذلك، ُيْبَذل كّل جهد لخلق حاجات زائفة، مصطنعة، متخيَّ

الفّجة إىل حاجة إنسانية")33)، فإّن املنتج الرأسمايل يعكس مسار األمور. فهو يبدأ باملوضوع الذي يرى أّن إنتاجه هو األبسط أو األشد 

ربًحا، ويتدّبر – من خالل الدعاية أساًسا – خْلق حاجة إليه.

كان ماركس قد أوضح، عىل نحٍو هجايئ، الطابع "املثايل" لهذه العملية التي تبدأ باملفهوم الخارجي، املجرد للموضوع يك تثري رغبًة 

فيه. هذه املثالية تبلغ ذروتها يف الفانتازيا، والنزوات، وما هو شاذ وغريب )يف الجماليات املنحطة عىل سبيل املثال(. وعىل غرار الخيّص 

د لسيده الغنّي ويحقق له كلَّ رغبة، أو الكاهن الذي يستغل كّل نقيصة وكل نقطة ضعف يف القلب والعقل البرشيني ليبرّش  الذي ُيَقوِّ

د لحاجاته، ويثري فيه  بالسماء، فإنَّ املُْنِتَج يصبح قّواد الفرد وذاته الخاصة: "يضع نفسه تحت ترصف أشّد خياالت جاره ُفسوًقا، وُيَقوِّ

شهوات مريضًة، وينقّض عىل كل ضعف لديه، ومن ثّم يمكنه عندئٍذ أن يطالب باملال لقاء هذه الخدمات الوّدية")34).

لكن الحاجات تموت، يف الوقت ذاته، وتتدهور وتغدو أبسط بالنسبة إىل جميع أولئك العاجزين عن الرشاء. والنتيجة أنَّ العامل 

النقي  الهواء  إىل  املكان،  إىل  الحاجة  العمال:  إىل  بالنسبة  تلبيًة  الحاجات األصعب  أيًضا  التي هي  الحاجات  بأبسط  الشعور  يكّف عن 

والحّرية، الحاجة إىل العزلة أو التأّمل.

31 املوضوع املركزي هو االغرتاب النفيس واألخالقي.

32 Ibid., p. 358.

33 Ibid., p. 359.

34 Ibid.
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ًثا بَنَفس الحضارة الننت واملوبوء. وعالوًة عىل  "يعود ]اإلنسان الربوليتاري[ ثانيًة إىل العيش يف كهف، لكّن الكهف بات اآلن ملوَّ

ذلك، فإّن العامل ليس له سوى حّق مزعزع يف أن يشغله، ألّنه بالنسبة إليه قوة غريبة يمكن أن ُتْسَحب يف أّي يوٍم، ويمكن أن ُيطَرد 

منها يف أّي وقت، إذا لم يدفع. عليه أن يدفع فعلًيا لقاء هذا القرب")35).

هكذا يغرق اإلنسان إىل أدىن مّما تغرق البهيمة. لم تُعد الحاجات واملشاعر توجد يف شكل إنساين؛ بل إنها لم تُعد توجد حتى يف 

شكل منزوع األنسنة، وتالًيا "حتى يف شكل حيواين". وال يكف اإلنسان عن أن تكون له حاجات إنسانية فحسب، بل يفقد حاجاته 

الحيوانية: حاجته إىل أن يتجّول، إىل أْن يتماّس مع كائنات من النوع نفسه.

هذه حالٌة يجدها االقتصادّي الربجوازي مرضّية كثريًا؛ فهي تعني أّن كلَّ يشء يف االقتصاد الرأسمايل عىل ما يرام. املال يحكم؛ 

وكّل واحد يخدمه بطريقته الخاصة، تبًعا للموقع الذي يشغله يف "الطبيعة البرشية": الربجوازي يعبده بطريقة راقية، بل فنّية، يف حني 

أّن طاعة العامل متواضعة ومتقّشفة.

الحاجات  هذه  تغرّي  االجتماعية  والحياة  الغرائز،  يف  البيولوجية،  الحياة  يف  أساسها  الكثرية  ورغباته  البرشي  الكائن  لحاجات 

والرغبات، وتعطي هذا املحتوى البيولوجي شكاًل جديًدا. فالحاجات، ُتشَبع من خالل املجتمع من جهة. ويبنّي التاريخ أّن املجتمع 

يعّدل هذه الحاجات يف الشكل واملحتوى عىل السواء من جهة أخرى.

هكذا؛ ما إن تكّف املوضوعات التي يدركها عن كونها موضوعات فّجًة غارقًة يف الطبيعة وتغدو موضوعات اجتماعيًة، حتى "تغدو 

العني عيًنا إنسانيًة")36).

واالجتماعي.  التاريخي  املستوى  عىل  اإلنساين  العمل  نتاج  الواقع  يف  هو  املُدرَك"  "العالم  أو  "اإلدراك"  النفس  علماء  يسّميه  ما 

والنشاط الذي يعطي العالم الخارجي و"ظواهره" هيئتها ليس نشاًطا "ذهنًيا"، نظرًيا وشكلًيا، بل هو نشاط عميل، ملموس. واألدوات 

العملية، ال املفاهيم البسيطة، هي الوسائل التي شّكل اإلنسان االجتماعي بواسطتها العالم املُدرَك. وعمليات املعرفة التي نفهم من 

"مقوالت  ليست  اإلنساين،  والطابع  التماسك  طابع  عليه  واملُضفى  الهائلة  الطبيعة  من  النحو  هذا  عىل  املنتزع  "العالم"،  هذا  خاللها 

َقْبلّية"، أو "نّيات" ذاتية؛ بل هي حواسنا. لكّن حواسنا غرّيها الفعل. وباتت العني اإلنسانية القادرة عىل فهم كّليات معّينة وأشكال معّينة 

وتنظيمها، أكرث من مجرد جهاز طبيعي للرؤية لدى واحد من الفقاريات العليا، لدى شخص وحيد ضائع يف العالم الطبيعي، لدى إنسان 

بدايئ أو طفل.

هكذا يكون "العالم" مرآة اإلنسان ألّن اإلنسان يصنعه: مهمة حياته العملية اليومية هي أن يفعل ذلك. لكّنه ليس "مرآته" عىل 

نحٍو سلبي. ففي عمله يدرك اإلنسان ذاَته ويعيها. وإذا كان ما يصنعه يصدر عنه، فإّنه بدوره يصدر عّما يصنعه؛ ذلك من ُصْنِعه، لكنه 

بهذه األعمال ومن خاللها يصنع نفسه.

هكذا تخلل الوعي والعقل البرشي حواسنا وأعضاءنا وحاجاتنا الحيوية وغرائزنا ومشاعرنا، فهي أيًضا شكلتها الحياة االجتماعية.

َخْلُق هذه املشاعر اإلنسانية، إىل جانب تمّلك الواقع املوضوعي )قوام "العالم" اإلنساين(، يعني تحقق الواقع اإلنساين.

أن  يجب  البطولة  أو  العبقرية  أو  اإللهام  من  لحظة  وكّل  األنسنة.  ُتنجز  اليومية،  الحياة  خالل  ومن  اليومية،  الحياة  ويف 

تخدم – بل هي تخدم عىل الرغم منها – اإلنساَن اليومّي. فإذا ما خدمت هذه اللحظات أّي مطالب أخرى، وقعت يف عالم "االغرتاب"، 

حيث يكون اإلنسان ممّزًقا. وثّمة أشياء عظيمة جرت محاولتها باسم "االغرتاب"؛ وفشلت أو جرى احتواؤها، لكّن اإلنسان اليومي 

35 Ibid.

36 Ibid., p. 352.
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الحياة  الحقيقّية، عظمة  العظمة  الواقعة كيف تتشكل  بها. وعلينا أن نرى يف هذه  التنبؤ  أفاَدا منها بطرائق ال يمكن  اليومي  والعالم 

اإلنسانية، بخالف املثالية التي تستخدم الواقعة ذاتها إلثبات الفشل الحتمي لكّل "َعَظَمة".

5. نقد العمل)37)

ال يمكن مقارنة العالقة التي تربط كّل لفتة متواضعة يومية باملرّكب االجتماعي، مثل عالقة الفرد الواحد بالكّل، بعالقة الجزء 

لرشح  طريقة  أفضل  هو  الريايض  التكامل  ولعّل  املعتاد.  املبهم  بمعناها  املفردة  مستخدمني  بـ "الرتكيب"،  العنرص  عالقة  أو  باملجموع 

الفرد(  )اللفتة،  "التفاضيل"  العنرص  بأّن  نوعية، من دون اإلحساس  نقلة  ينطوي عليه من  بما  آخر،  للعظمة إىل  االنتقال من مقياس 

والكّل متغايران عىل نحٍو جذري.

تكون عالقة العنرص "التفاضيل" بالكّل ممّوهًة ومشّوهًة عىل حدٍّ سواء ضمن حدود امللكية الخاصة. والحال، أّن العامل يعمل 

من أجل الكّل االجتماعي؛ فنشاطه هو جزء من "العمل االجتماعي"، ويساهم يف اإلرث التاريخي للمجتمع )األّمة( الذي ينتمي إليه. 

الربح. وبهذه  له  يوّفر  إذ  العمل":  بالفعل "من أجل رب  العمل". وهو يعمل  أنه يعمل "من أجل رّب  لكنه ال يعلم ذلك. فهو يحسب 

والعالقات  الزائدة(.  )القيمة  أجور  هيئة  يف  عليه  َيُعد  لم  الذي  لعمله  االجتماعية  القيمة  من  الجزء  بذلك  العمل  رب  يحتفظ  الطريقة 

املبارشة الوحيدة التي يقيمها العامل هي مع رب العمل. وهو يجهل الظواهر العمومية أو الكلية املعنّية. وهو ال يعلم أّن إجمايل القيمة 

الزائدة يذهب إىل أرباب العمل كجماعة أو كـ "طبقة" رأسمالية. وال يعلم )بطريقة غري عفوية، عىل األقل( أّن مجموع األجور يذهب 

إىل "الطبقة" الربوليتارية؛ وهو بعد أكرث جهاًل بحقيقة أّن توزيع اإلجمايل – القيمة الزائدة واألجور، واملنتجات ومعدالت الربح والقوة 

الرشائية ... إلخ – إّنما يتّم تبًعا لقوانني معّينة.

يحدث التكامل أبعد من إرادة األفراد، وخارج وعيهم "الخاص". والرأسمايل الفرد جاهل بقوانني الرأسمالية بقدر جهل الربوليتاري 

الفرد. والرأسمايل، بوصفه فرًدا، قد يكون ذكًيا أو غبًيا، صالًحا أو طالًحا، نشًطا أو كسواًل. وهو ال يعلم أّن واقعه األسايس يتمّثل بكونه 

عضًوا يف طبقة. هنا، مرة أخرى، يكون جوهره خارجه. ويمكن للفرد – سواء كان برجوازًيا أو بروليتارًيا – أن ينكر، صادًقا، وجود الطبقات 

االجتماعية ألّن الواقع االجتماعي املوضوعي يعمل عمله أبعد من "ذاتيته"، أبعد من وعيه "الخاص".

لذلك ُتَعدُّ العالقة الفورية، املبارشة بني األجري ورّب العمل عالقًة مزيفًة، غامضًة، شكليًة تحجب محتًوى خبيًئا.

ه يف الحياة  تمّر عالقة األجري باملجتمع كّله من طريق صاحب العمل، بتوّسط املال واألجور. لكن العالقة العميقة املوضوعية ُتَموَّ

اليومية من خالل عالقات مبارشة وفورية، واقعية يف الظاهر، إىل أن تبدأ املعرفة باخرتاق الواقعّي.

هكذا تعمل الحياة اليومية هنا ضمن مظاهر معّينة ليست نتاج أيديولوجيات التعمية بقدر ما هي مساهمات يف الرشوط الالزمة 

لعمل أّي أيديولوجية من أيديولوجيات التعمية.

يتشكل الكّل االجتماعي أساسًيا من خالل النشاط الكيل للمجتمع: من خالل العمل وأنشطة املجتمع املختلفة مأخوذًة يف مجملها.

لكن العمل، ضمن حدود امللكية "الخاصة"، هو عمل "مغرتب". واغرتاب العمل متعدد الجوانب. يعمل األجري لصاحب العمل 

واحد فقط من جوانب االغرتاب، الجانب األيرس عىل الفهم – وال سيما  وتعمل الطبقة الربوليتارية للطبقة الرأسمالية؛ لكن هذا هو 

بالنسبة إىل أولئك الذين يكسبون منه! – والجانب الذي يساعد يف إلقاء الضوء عىل الجوانب األخرى.

37 املوضوع املركزي: اغرتاب العامل واإلنسان.



كانون الثاين / يناير 2017العدد  5

226

العمل املغرتب هو عمل فَقد جوهره االجتماعي. فعىل الرغم من أّن جوهر العمل اجتماعي بالفعل، نجده يّتخذ مظهر مهمة فردية 

وواقعها. وعالوًة عىل ذلك، وألّنه عمل اجتماعي، فإنه يأخذ شكَل رشاٍء لقوة العمل وبيٍع لها.

يكّف الفرد عن الشعور بأّنه عىل وفاق مع الرشوط االجتماعية لنشاطه. وال يقترص األمر عىل أّن أدوات مهنته تلوح أمامه مثل واقٍع 

د – ألنها ال تنتمي إليه )ال كفرد، كما هي الحال يف الحرفة، وال كعضو يف جماعة كما هي الحال يف االشرتاكية( – بل  غريب، مهدِّ

يغدو أيًضا منفصاًل عن ذاته ومتحلاًل منها، يف حياته الواقعية، اليومية. فهو، من جهة، فرٌد إنساين. وهو، من جهة أخرى، "قوة عمل"، 

زمُن عمٍل ُمَعدُّ للبيع مثل سلعة، يشء. وبالنسبة إىل العامل، تأخذ املشاركة يف النشاط اإلبداعي للكّل االجتماعي شكل رضورٍة خارجية: 

رضورة "كسب لقمة العيش"؛ ولذلك يّتخذ العمل االجتماعي، بالنسبة إىل الفرد، مظهر قصاٍص، عقاب غامض. وتقع عىل العامل رضورُة 

الحاجة إىل العمل من الخارج كما لو أّنه يشء. وتحّوله إىل يشء، جارًّة إّياه إىل آلّية ال يعلم من أمرها شيًئا. ويبيع األجري قوة عمله كأّنها 

يشء، ويصبح شيًئا، موضوًعا وضيًعا. "اإلنسان ذاته، منظورًا إليه بوصفه الوجود املادي لقوة العمل ال غري، هو موضوع طبيعي، يشء، 

ا، واعًيا، والعمل هو التجيل املادي Dingliche aüsserung لتلك القوة")38). وإن يكن شيًئا حيًّ

يشء  إىل  يتحّول  اإلنتاج(،  )وسائل  أخرى  أدوات  تستخدمها  أداة  إىل   – إنساًنا  كونه  عن  توّقف  وقد   – اإلنساين  الكائن  يتحّول 

يستخدمه يشء آخر )املال(، وإىل موضوع تستخدمه طبقة، جمهرة أفرادها "محرومون" هم أنفسهم من الواقع والحقيقة )الرأسماليون(. 

ُيْفَعل باإلكراه، بداًل من كونه حاجًة حيويًة وإنسانيًة، ألنه هو ذاته ليس أكرث من وسيلة  ويغدو عمله الذي ُيفرتض أن يؤنسنه، شيًئا 

)لـ "كسب لقمة العيش"( ال مساهمة تضاف إىل جوهر اإلنسان، ُتمَنح بحرّية.

ُيواَجه األجري باستخدام قوة عمله "بوصفها شيًئا غريًبا")39). فاألمر ال يقترص عىل رشاء قوة عمله منه، بل يتعّدى ذلك إىل استخدامها 

ا هذا التقسيم للعمل. وإذا كان من املمكن  متضافرًة مع عمل آخرين )التقسيم التقني للعمل( ال معرفة له بهم، وما من واحد منهم يفهم حقًّ

للخرباء واملختصني يف مجال العمل املعنّي أن يعرفوا عن ذلك عىل مستوى رشكاتهم )من املعروف أّن مستوى التصميم والتخطيط يف 

فرنسا أقّل كفاءًة وإنتاجيًة مما هو ممكن(، فإنَّ هؤالء الخرباء ال يعرفون شيًئا عن تقسيم العمل عىل مستوى املجتمع؛ وحدها خطٌة للعمل 

االجتماعي يمكن أن تبنّي كيفية عمله وتسيطر عليه؛ ولذلك يكون تقسيم العمل مفروًضا عىل كل فرد، سواء كان عاماًل أو خبريًا، من 

الخارج، مثل عملية موضوعية، وهو أمر يرّد نشاط كّل إنسان ضّده مثل قوة معادية تخضعه بداًل من أن يخضعها.

تبًعا  عليها،  نطلق  قوة  وهي  برّمتها؛  االجتماعية  الحياة  عىل  اإلنسانية  منزوعة  غاشمة  موضوعية  قوة  تتسلط  الطريقة،  بهذه 

الختالف جوانبها، أسماًء مثل: املال، وتقسيم العمل املجزَّأ، والسوق، ورأس املال، والتعمية، والحرمان... إلخ. "إنَّ هذا التثبيت للنشاط 

االجتماعي، وتكريس ما أنتجناه نحن أنفسنا، وتحويله إىل قوة موضوعية فوقنا تتنامى خارج سيطرتنا، وتحبط توقعاتنا، وتقلب حساباتنا، 

هو واحد من العوامل الرئيسة يف التطور التاريخي إىل اآلن")40).

ال َتِني هذه القوة تغرّي هيأتها، فتظهر آًنا بوصفها القوانني املوضوعية لالقتصاد السيايس، وحيًنا بوصفها مصري السياسيني، وتارًة 

بوصفها الدولة، أو بوصفها السوق، وبوصفها املصري التاريخي، وبوصفها األيديولوجيات.

38 Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin, 1976), p. 310.

39 Marx, “Economic and Philosophical,” p. 324.

40 Karl Marx, The German Ideology (Moscow: Progress Publishers, 1968), p. 45.
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ترجمــات
معرفة الحياة اليومية

املاركسية بوصفها معرفًة نقديًة بالحياة اليومية

الخارج  من  تقمعهم  خارجية  قًوى  مع  يتعاملون  البرش  أّن  لو  كما  يشء  كّل  يحدث  ذلك  ومع  ونشاطه.  لإلنسان  إال  وجود  ال 

وتسحقهم. والواقع اإلنساين – وهو واقع صنعه البرش أنفسهم – ال يتملص من إرادتهم فحسب، بل من وعيهم أيًضا. فهم ال يعلمون 

أّنه ما من أحد سواهم، وأّن "العالم" هو صنيعهم. )نستخدم هنا كلمة "العالم" للداللة عىل العالم املتماسك، املنظم، املؤنَسن، وليس 

عىل الطبيعة املحضة، الغاشمة(.

ثّمة اسم لهذا التثبيت للنشاط اإلنساين ضمن واقع غريب هو يف الوقت ذاته مادّي فّج ومجّرد. وهذا االسم هو "االغرتاب".

االغرتاب  وكما أّن النشاط اإلبداعي للعالم البرشي ليس نظرًيا بل عميل، وكما أّنه نشاط يومي مستمر ال استثنايئ، فكذلك هو 

مستمر ويومّي أيًضا.

ليس االغرتاب نظريًة أو فكرًة أو تجريًدا، بل إّن النظريات أو األفكار أو التجريدات "املحضة" هي التي تحفز اإلنسان يك يطمس 

وجوده املعيش ملصلحة حقيقة مطلقة، ويك يعّرف نفسه من خالل نظرية أو يختزل نفسه يف تجريد، هي كّلها جزء من االغرتاب اإلنساين.

يبدو االغرتاب يف الحياة اليومية، يف حياة الربوليتاري، بل يف حياة الربجوازي الصغري والرأسمايل أيًضا )يقترص الفارق عىل تواطؤ 

الرأسماليني مع قوى االغرتاب النازعة لإلنسانية(.

يف كّل موقف ينتزع اإلنسان بعيًدا عّما هو عليه وبعيًدا عّما يمكنه القيام به – يف الفن ويف املجال األخالقي، ويف الدين – ال بّد أن 

يكشف النقد عن االغرتاب.

"أنا"،  ليس  للعبارة:  العاّم  اإلنساين  باملعنى  غريب"،  "كائن  عن  تصدر  معّينًة،  وأفعااًل  معّينًة،  وكلمات  معّينًة،  إيماءات  أّن  يبدو 

اإلنسان، من يتكّلم، بل "هو"، الكائن االصطناعي، املتعجرف، املالك أو الشيطان، السوبرمان أو املجرم، املخلوق يفَّ يك يوقفني عن 

أن أكون نفيس وعن اّتباع خطوط القوة التي يحقق الفعل بواسطتها مزيًدا من الواقع.

املظهر والواقع متشابكان. املظاهر تزدرع ذاتها يف الواقع مثل ُطعم، وتكتنفه، وتحّل محّله. وهي تبدو ألولئك الذين ال يسعهم 

التغّلب عىل االغرتاب والعالم "املغرتب" – املظاهر االجتماعية والنظريات والتجريدات التي تعرّب عن تلك املظاهر – كأنها الواقع الوحيد. 

ولذلك فإّن أّي نقد للحياة يخفق يف اّتخاذ تصور واضح ومميز لالغرتاب اإلنساين كنقطة انطالق لن يكون نقًدا للحياة، بل لهذا الواقع 

الزائف. ومثل هذا النقد الذي ضّيق االغرتاب ُأفقه، وانحبس داخل منظوره، سوف يّتخذ موضوًعا له "واقع" البنية االجتماعية القائمة، 

رافًضا إّياها برّمتها وتائًقا إىل "يشء آخر": حياة روحية، عالم رسيايل، وفوق إنسايّن، عالم مثايل أو ميتافيزيقي. ولذلك سوف يغّذي هذا 

النوع من النقد الّسري أكرث فأكرث صوب االغرتاب، معززًا إّياه يف هذا السياق.

النقد الحقيقي، عىل النقيض من ذلك، سوف يكشف رضًبا من الالواقع يف "واقع" الربجوازية، وهو نظام ظواهر سبق أن دحضته 

الحياة ودحضه الفكر، ومجموعة من املظاهر التي تبدو واقعيًة، لكن الوعي غلبها أو يف طريقه ليغلبها.

ومن ثّم، سوف يكشف النقد الحقيقي الواقع اإلنساين تحت هذا الالواقع العاّم، يكشف "العالم" اإلنساين الذي يتخذ هيئته فينا 

ومن حولنا: يف ما نراه، ما نفعله، يف املوضوعات الدنيا املتواضعة ويف املشاعر املتواضعة )ظاهرًيا( والعميقة. عالٌم إنساين انُتزع مّنا، وافرتق 

عّنا وشتته االغرتاب، لكنه ال يزال يشّكل لّب املظاهر الذي ال مجال الختزاله.

َر ملفهوم االغرتاب أن يصبح الفكرة املركزية يف الفلسفة )منظورًا إليها عىل أّنها نقد للحياة وأساس إنسانوية ملموسة( وكذلك يف  ُقدِّ

األدب )منظورًا إليه عىل أنه تعبري عن حياة يف حركة(.
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االغرتاب فكرة رئيسة. وهو يستبدل بـ "محّط االهتمام" األيديولوجي البايل اهتماًما جديًدا بإنسان فردي واجتماعي. وهو يمّكننا 

من اكتشاف كيفّية استسالم اإلنسان )كّل إنسان( لألوهام التي تدفعه إىل االعتقاد أّن يف وسعه اكتشاف ذاته وامتالكها، واكتشاف 

الكرب الذي ينجم عن ذلك؛ أو كيف يكافح يك ُيربز إىل النور "صميم" الواقع اإلنساين. وهو يمكننا من تتّبع هذا الكفاح عرب التاريخ: 

لرنى كيف تخبو املظاهر أو تتقوى، وكيف يسعى الواقع اإلنساين الحّق إىل امليُّض أبعد من املظاهر الكتشاف واقع "غري" الذي نعيش فيه 

لكنه يظل ذلك الواقع، وقد برز إىل النور أخريًا بكامل حقيقته، وُأعيد وضعه بوصفه حجر الزاوية يف ذلك الرصح الذي كان مدفوًنا تحته.

تفوق دراما االغرتاب اإلنساين يف عمقها وقوتها اآلرسة أيَّ دراما كونية زائفة، وأّي سيناريو إلهي ُيفرتَض أن يؤّديه اإلنسان يف 

هذا العالم.

إنساين.  عالم  بتحقيق  املتعددة،  عمله  أشكال  خالل  من  ويتحقق،  واقعًيا  نفسه  يجعل  واإلنسان  ديالكتيكية.  االغرتاب  دراما 

اإلنسانية  واملنتجات  املوضوعات  ومجمل  جسده.  ذلك  من  وأكرث  تمثاله،  مرآته،  خلقه،  "األخرى"،  الذات  هذه  عن  ينفصل  ال  وهو 

مأخوذة مًعا تشّكل جزًءا ال يتجزأ من الواقع اإلنساين. وعىل هذا املستوى، ليست املوضوعات مجرد وسائل أو أدوات، ذلك أّن البرش، إذ 

ينتجونها، يعملون عىل خلق اإلنسان؛ يعتقدون أنهم يصوغون موضوًعا، سلسلًة من املوضوعات، لكن اإلنسان نفسه هو الذي يخلقونه.

لكّن عنرًصا جديًدا يربز يف هذه العالقة الديالكتيكية لإلنسان مع نفسه )العالقة بني العالم البرشي والوعي البرشي( لريبك الوضع 

ويوقف تطوره.

يستحرض اإلنسان لنفسه طبيعًة جديدًة، بينما هو يسعى للسيطرة عىل الطبيعة وخلق عامله. وتعمل بعض منتجات اإلنسان بالعالقة 

بالطبع؛  املظهر،  يتعّدى  أن  لهذا  الخارج. وال يمكن  وإرادته من  فتقمع وعيه  منفلتة،  تعمل طبيعٌة مستغلقة،  البرشي كما  الواقع  مع 

فمنتجات النشاط البرشي ال يمكن أن تكون لها خصائص األشياء املادية، الغاشمة ذاتها. لكن هذا املظهر أيًضا هو واقع: سلع، مال، 

اإلنسان.  خارج  وقائع  كانت  لو  كما  تعمل  وجميعها  األيديولوجيات،  والسياسية،  واالقتصادية  القانونية  املؤسسات  الدولة،  رأسمال، 

وهي، بمعًنى من املعاين، وقائع، لها قوانينها الخاصة. لكنها منتجات إنسانية محضة.

هكذا يتطور الكائن البرشي من خالل ذاته "األخرى" هذه، نصف الواقعية، نصف الخيالية التي تنخرط يف "العالم اإلنساين" يف 

عملية تشّكله ذلك االنخراط الوثيق.

لذلك يجب أن يمّيز التحليل بني "العالم البرشي" الواقعي، أي مجمل األعمال اإلنسانية وأثرها الراجع يف اإلنسان من جهة، 

وبني الواقع االغرتاب من جهة أخرى.

لكن هذا الالواقع يظهر عىل أّنه أكرث واقعيًة إىل ما ال نهاية من أّي يشء إنساين قّح. وهذا املظهر يساهم يف االغرتاب؛ فهو يصبح 

واقعًيا، ويغدو تالًيا "فكرًة" مجردًة عظيمًة أو شكاًل معيًنا من أشكال الدولة يبدو أشّد أهميًة إىل ما ال نهاية من شعور يومي، متواضع 

أو من عمل ُوِلد من يدي اإلنسان.

ليس  أنه  ذلك  متيًنا،  واقعًيا،  أساًسا  الوهم  لهذا  فإّن  ذلك،  عىل  وعالوًة  بالعكس.  والعكس  بالالواقعّي،  الواقعّي  ُيخلط  هكذا 

م بها الحياة اليومية. وهذا الواقعي وهذا الالواقعي ليَسا  وهًما نظرًيا؛ بل وهٌم عميّل، أساسه يف الحياة اليومية ويف الطريقة التي ُتَنظَّ

مقولتني تأمليتني، بل هما مقولتان من مقوالت الحياة، مقوالت النشاط العميل؛ مقولتان تاريخيتان، بل تراجيديتان أيًضا. فحني يكون 

اإلنسان هو واقع التاريخ األسايس، ُيخَتزل الالإنساين يف مظهر، يف تجلٍّ من تجليات صريورة اإلنسان. لكّننا نعلم مدى رهبة الواقع 

الالإنساين! ال يمكن أن يدرك معنى "اإلنساين" و"الالإنساين" يف التاريخ سوى ديالكتيك ملموس يبنّي وحدة الجوهر واملظهر، الواقعي 

والالواقعي، تلك الوحدة التي هي يف سياق صريورة، ويندمج فيها القطبان ويعمل أحدهما يف اآلخر.
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يبلغ اإلنسان واقعه، يخلق نفسه من خالله، داخل نقيضه الذي هو اغرتابه، وبواسطته، أي داخل الالإنساين وبواسطته. فمن 

خالل الإلنساين يبني اإلنسان ببطٍء العالم اإلنساين.

ِخَذ هذا العالم اإلنساين املتواضع، اليومي واجهًة فّجًة لبعض الوقائع الجليلة. ونعلم اليوم أّن هذه "الوقائع األرفع" لم تكن سوى  اتُّ

، مظهٍر، ملحاولة اإلنسان خلق واقعه يف الحياة اليومية، لكنها تمتلك القوة الوحشية، الخاصة باالغرتاب، القادرة عىل امتصاص  تجلٍّ

الواقع اإلنساين، وعىل سحقه وإلقائه بعيًدا عن املركز، إن جاز التعبري.

ُيَحّل من خالل تقدٍم يف الوعي  بلغ األمر اآلن لحظة شّدته القصوى، الرصاع بني ما هو ظاهريٌّ وما هو واقعيٌّ عىل وشك أن 

والنشاط. واالغرتاب الذي بات اآلن واعًيا، ومرفوًضا وُمَتَجاوزًا تالًيا بوصفه مجرد مظهٍر، سوف يفسح املجال لواقٍع إنساين قّح، مجّرد 

من واجهته، وُمَحرَّر.

6. نقد الحرية)41)

فيَم تكمن الحّرية؟

وفًقا للمادة السادسة من دستور 1793: "الحّرية هي قدرة املرء عىل القيام بكّل ما ال يلحق الرضر بحقوق اآلخرين". ويذكر إعالن 

حقوق اإلنسان عام 1791 أنَّ "الحّرية هي قدرة املرء عىل القيام بكّل ما ال يلحق رضًرا باآلخرين".

كان اقتباس هذه النصوص)42) قد أعطى ماركس فرصًة لصّب سخريته عىل أصنام الربجوازية.

"الحدود التي يستطيع كّل فرد أن يتحرك فيها من دون أن يلحق الرضر باآلخرين يحددها القانون، كما يحدد وتٌد الحدود بني 

حقلني. الحّرية التي نتناولها هنا هي حرية اإلنسان بوصفه جوهرًا فرًدا معزواًل منطوًيا عىل ذاته... لكن حّق اإلنسان يف الحّرية ال يقوم عىل 

د، املقيَّد إىل ذاته")43). ارتباط اإلنسان باإلنسان بل األحرى عىل انفصال اإلنسان عن اإلنسان. إنه حّق هذا االنفصال، حّق الفرد املقيَّ

أسايس  نحٍو  عىل  "الخاصة"  امللكية  يف  بالحّق  العميل  تطبيقه  يف  ويتمّثل  الخاص،  الفرد  حّق  هو  الحّق  هذا  يكون  هكذا 

)املادة 16 من دستور 1793(.

وهكذا ينطوي هذا التعريف الربجوازي للحّرية عىل ما هو ضّيق وشحيح. لكّن أنصاره يرونه نبياًل وعميًقا؛ فهو يحمي حقوق "الضمري 

َمت بها حيوات األفراد لبعض  الفردي"، و"الحّرية الداخلية"، و"الشخصية". وهو ليس بالكاذب تماًما، بقدر ما أتاحت الطريقة التي ُنظِّ

البرش ذوي االمتياز أن يطوروا "ضمريًا" صارًما فكرًيا أو صادًقا أخالقًيا. لكّننا حني ننظر يف حصيلة النتائج، حصيلة "الحيوات الخاصة" التي 

تشكلت وترسخت ضمن حدود هذه الحّرية الربجوازية، يسهل أن نرى أّن ُنبلها وعمقها بمنزلة جزء ال يتجزأ من عملية التعمية.

الحّرية املَُعرَّفة بهذه الطريقة هي حّرية سلبية تماًما، يف أحسن األحوال. فاملرء ينبغي أاّل يفعل أّي يشء خشية أن يكون يف ذلك تعدٍّ 

عىل جاره، ولو كان هذا الجار يف حاجة إىل املساعدة! وحني تحاول هذه الحّرية أن تكون فاعلًة و"إيجابيًة"، تغدو فنَّ التفاٍف عىل القانون 

)األخالقي أو الترشيعي(، فنَّ تدخٍل ماكٍر يف حيوات اآلخرين وممتلكاتهم. ولكن ملّا كانت العالقات بني الجواهر املفردة متعذرة التنظيم 

بالتعريف، وتعمل عىل نحو عشوايئ حيال جميع املقاصد واألغراض، فإّن أّي محاولة إيجابية تبتغي الحّرية لن تكون أكرث من االستغالل 

املاهر للفرص يف عالقات مبنّية عىل املال )األسواق، واملبيعات، واملواريث، وما إىل ذلك( واالستخدام املاهر للمال وفًقا ألهواء الفرد "الحّر".

41 املوضوع املركزي: سلطة اإلنسان عىل الطبيعة وعىل طبيعته الخاصة.

42 Karl Marx, “On the Jewish Question,” in Marx, Early Writings, p. 183.

43 Ibid.
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التعريف املاركيس للحرية ملموس وديالكتييك.

يقوم عالم الحّرية بالتدريج مع "تطور قدرات اإلنسان بوصفه غايًة يف حّد ذاته")44).

هكذا يبدأ تعريف الحّرية بـالقدرة املتزايدة التي يحوزها اإلنسان حيال الطبيعة )وحيال طبيعته الخاصة، حيال ذاته ومنتجات 

نشاطه(. وهي ليست بالحّرية الجاهزة؛ فال يمكن تعريفها ميتافيزيقًيا بأّنها "كّل يشء أو ال يشء": ليست حّرية مطلقًة أو رضورًة مطلقًة. 

هي حّرية يحرزها اإلنسان االجتماعي بالتدريج؛ ذلك أّن القدرة – أو بكالم أدّق، حصيلة القدرات التي تشّكل الحّرية – تنتمي إىل 

البرش املتجمعني مًعا يف مجتمع، ال إىل الفرد املعزول.

يف املقام األول، إذن، يجب أن ُتْحَرز الحّرية، وأن يتّم الوصول إليها من خالل عملية صريورة: لذلك ثّمة درجات من الحّرية. 

من  مزيد  الديمقراطية،  من  درجات  ثّمة  للحرية،  العامة  املشكلة  عن  الصلة  منبّتة  ليست  بمشكلة سياسية  مقارنًة  نجري  )باملثل، يك 

الديمقراطية، قليل من الديمقراطية، تطور يف الديمقراطية ... إلخ(.

يف املقام الثاين، تقوم حّرية الفرد عىل حّرية جماعته االجتماعية )أّمته، طبقته(. فال حّرية لفرد يف أّمة خانعة أو طبقة خانعة. وحده 

املجتمع الحّر يتيح للفرد أن يكون حرًّا يف تحقيق إمكاناته كاملًة.

يف املقام الثالث، هناك حّريات )سياسية وإنسانية، عىل املستويني االجتماعي والفردي( وليس "حّرية" بوجه عاّم. وتنطوي جميع 

فاعلة. فحّرية التعبري، واملشاركة الفّعالة يف إدارة الكّل االجتماعي، هما من الحّريات السياسية. وتساهم  الحّريات عىل ممارسة قدرة 

الفردية  الثقافة – يف تعزيز الحّرية  الذات من خالل  الوعي وتطوير  الفراغ – إمكانية إحراز أرفع  العمل وأوقات  الحقوق )املكّملة( يف 

امللموسة. وكّل قدرة هي قدرة محرِّرة؛ ولذلك فإّن من يقدر أن يسبح أو يركض، إذا ما رضبنا مثااًل بسيًطا جًدا، يحرز مستًوى أعىل من 

الحّرية؛ فهو حّر حيال بيئة مادية يسيطر عليها بداًل من أن تسيطر عليه. والفرد الحّر، "روحًيا" ومادًيا، هو جملة من القدرات، أي من 

اإلمكانات امللموسة. والحّرية املختزلة يف ما يسمى حّرية "الرأي"، أو يف االحتماالت املفتوحة للمغامرة أو شطحات الخيال، هي واحدة 

من أوهام الوعي "الخاص"، تعميات تقبلها "الذات" املنفصلة عن "املوضوع" الطبيعّي واإلنساين.

لكن هذا ال يُحول دون احتفاظ مفهوم الحّرية العاّم بمعًنى. بل إّنه يّتخذ عىل نحو ديالكتييك معًنى جديًدا، أرفع وأعمق. وهو معًنى 

للفرد من دون حّريات اجتماعية واقتصادية  املتعددة. فما من حّرية ملموسة  الحريات  وحدة  الحّرية املختلفة،  يشري إىل وحدة أوجه 

وسياسية. والقدرة التي تحّرر ليست القدرة التي يسيطر بها بعض الكائنات البرشية عىل بعضها اآلخر، بل هي القدرة التي يسيطر بها 

، عىل الطبيعة. اإلنسان، منظورًا إليه ككلٍّ

ليس ثمة معضلة ميتافيزيقية من النوع: "إّما حتمية مطلقة أو حرية مطلقة. كّل يشء أو ال يشء!" ليس الكون بالكتلة الخاملة 

الثابتة، وال بـ "العالم" املتاح مبارشًة الذي يتكّشف وفًقا لـ "قوانني" ال هوادة فيها. مثل هذه الرؤية التي تحرم العالم من اإلنسان، لها 

اسم يضعها يف موضعها من تاريخ الفكر، ويوضح مدى تجاوزنا إّياها ووسائل ذلك، وهذا االسم هو "امليكانيكية". وهي رؤية خدمت 

غرًضا معّيًنا بدعمها العلم، كمرحلة انتقالية، يف اللحظة ذاتها التي كان الفعل القائم عىل العلم يوضح مقدار خطئها كتأويل؛ ذلك أّن 

"قوانني الطبيعة" ال تُحول دون الفعل املؤّثر، فهي أساس له. وحني نتخلص من امليكانيكية، فإننا نتخلص من حتمية القدر. والطريق 

ُتفتح لغزو العالم. العالم مستقبل اإلنسان.

حتًما  سيبدوان  فإنهما  يفهمهما،  ال  وألنه  فوقه؛  بثقلهما  سينيخان  فإنهما  والتاريخ،  الطبيعة  قوانني  يفهم  ال  اإلنسان  أّن  طاملا 

محكومني برضورة "غامضة"، قاهرة، عمياء.

44 Marx, Capital, vol. 3, p. 959.
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وّسعت املعرفة والفعل ذلك "القطاع املسيَطر عليه" من الطبيعة واإلنسان، بأخذ هذه الرضورة وتحويلها إىل قدرات، أي إىل حّريات؛ 

ذلك أّن اإلنسان يسيطر عىل الطبيعة، وعىل طبيعته االجتماعية بـ "فهمهما". فالرضورة ليست عمياء إال بقدر ما تكون غري مفهومة.

يأكلوا،  أن  الناس  اليومية". كان عىل  للحياة  الحزينة  تمّثل "الرضورات  وباتت  الحاجات اإلنسانية.  يف عالم الرضورة، تدهورت 

ويرشبوا، ويجدوا امللبس... إلخ، ما اضطرهم إىل العمل. لكّن الناس الذين تقترص دوافع العمل لديهم عىل البقاء ال يكون لديهم الوقت، 

وال الرغبة يف أّي يشء آخر. ولذلك يكتفون بمواصلة العمل، ُمنفقني حياتهم عىل البقاء وحده. هذا، باختصار، ما كانت عليه فلسفة الحياة 

اليومية، وال تزال.

من ثم، يمكن لكّل حاجة إنسانية، إذ نتصورها بوصفها عالقة بني الكائن البرشي و"العالم"، أن تصبح قدرًة، وبعبارة أخرى حّريًة، 

مصدرًا للبهجة أو السعادة. لكّن الحاجات يجب أن ُتنَقذ من عالم الرضورة العمياء، أو يجب أن ُيَحدَّ من صعود هذا العالم بالتدريج عىل األقل.

"يتمّلك اإلنسان جوهره املتكامل بطريقة متكاملة، كإنسان كيّل")45). وهذا "الجوهر" ليس جوهرًا ميتافيزيقًيا، بل هو مجموعة من 

الحاجات واألعضاء التي أصبحت اجتماعيًة وإنسانيًة وعقالنيًة نتيجًة لسلطة اإلنسان االجتماعي عىل الطبيعة )وعىل طبيعته الخاصة(. 

وكلُّ ما ُنعنى به بأعيننا أو بأعضائنا التناسلية، بوعينا العقالين أو نشاطنا البدين، إنما هو عىل الدوام مسألة "تمّلك للواقع اإلنساين"، وهي 

"تقّرب من املوضوع")46)، وهذا ما يمّثله "تأكيد الواقع اإلنساين")47). ذلك أّن جوهر اإلنسان هو من الوقائع، من جهة أوىل: جسده، واقعه 

البيولوجي. لكّن "جوهر" اإلنسان، من جهة أخرى، وحني ُينَظر إليه بوصفه نشاًطا عملًيا يتمّلك الوقائع البيولوجية ويحّولها إىل حريات 

وقدرات، ال يمكن تعريفه بأنه طبيعة جاهزة؛ فهو يخلق نفسه، من خالل الفعل، من خالل املعرفة، ومن خالل الصريورة االجتماعية.

يلقي جانٌب معنّي من جوانب الفّن ضوًءا ساطًعا عىل هذا التحول. ففي لوحة، تجد العني البرشية "املوضوع املناسب" الخاص بها؛ 

ذلك أّن العني البرشية كانت قد شّكلت نفسها وتحوّلت من خالل النشاط العميل أواًل، ثّم من خالل النشاط الجمايل، وبواسطة املعرفة، 

فباتت أكرث من مجرد عضو؛ إذ تساهم – لدى الرسام عىل األقل، من خالل هذا العمل الذي تحرر من جميع القيود الخارجية ويمّثل 

التحليل  لنفسه")48) )طبيعٌي أنَّ مثل هذا  التي يمنحها اإلنسان  الفني – يف تلك "البهجة  العمل  الحّرية وينتج  عىل نحو مسبق عالم 

الرسيع نادرًا ما يتعّدى سطح مشكلة الفّن(.

من الواضح تماًما أنَّ عالم امللكية "الخاصة" ُيشّكل جزًءا من عالم الرضورة العمياء. وكّل نشاط برشي يسيطر عليه هذا الكيان 

الفرد، وواحًدا من "حقوقه"  جزًءا جوهرًيا من  الضيق واملحدود سوف يكّرس نفسه إلدامته. وهو يبدو، يف األيديولوجيا الربجوازية، 

األساسية، وأمرًا تقوم عليه حريته. لكّن التحليل يكشف، يف الحقيقة، تمّشًيا مع املبدأ الديالكتييك الذي مفاده أّن ما يبدو األكرث داخليًة 

هو يف الواقع األكرث خارجيًة، أّن هذا الكيان هو فعلًيا كيان خارجي، باٍغ. وعندما ترتبط مشاعر "الفرد" وحاجاته بهذه املؤسسة ال يعود 

يف إمكانها أن تبلغ مستًوى مؤنَسًنا. "ال يكون موضوٌع موضوًعا لنا إال حني نمتلكه... لذلك حّل محّل جميع الحواس املادية والفكرية 

ل،  ذلك الطالق مع جميع هذه الحواس: حاّسة التملك")49). بل إّن ماركس ُيحّول هذه املالحظة املتعلقة بالفقر اإلنساين إىل يشء مؤمِّ

إذ يضيف: "هكذا كان ال بّد من رّد الطبيعة اإلنسانية إىل هذا الفقر املطلق حتى تتمّخض عن ثروتها الداخلية")50).

45 Marx, “Economic and Philosophical,” p. 351.

46 Ibid.

47 Ibid.

48 هذا املقبوس “L'art est la plus haute joie que l'homme se donne à lui–même” هو صيغة هرني لوفيفر الخاصة، مع أنه استخدمها الحًقا كتمهيد لكتابه 

الفرنيس  الشيوعي  الحزب  يف  عضويته  لتعليق  َمت  ُقدِّ التي  األسباب  بني  من  كان  "التزوير"  وهذا  ماركس.  إىل  منسوبًة   )1945 )عام   Contribution à l'esthétique
يف عام 1958 )املرتجم اإلنكليزي(.

49 Marx, “Economic and Philosophical,” pp. 351–352.

50 Ibid., p. 352.
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يتقهقر عالم الرضورة العمياء أمام الهجوم املتضافر لكلٍّ من املعرفة والفعل. وإذ تتحرر الحاجات من الرضورة الدنيئة، تغدو هي 

ذاتها مشبعًة بالعقل والحياة االجتماعية والبهجة والسعادة. بل إّنه يكون عىل البرش أن يعملوا وقًتا أقّل من أجل تلبية هذه الحاجات. 

ويف املايض، فإّن إخضاع الجماهري هو الذي أتاح وحده للطبقات العليا تلك الحّرية التي نجدها أبعد من عالم اإلنتاج املادي. ويف عرصنا، 

يف عرصنا الراهن عىل وجه الخصوص، زال الرشط الذي يقرص أوقات الفراغ الخالقة والنشاطات "الروحية" عىل املضطِهدين. وهذا 

انخفاٍض يف عدد  أنسنتها، وعىل  ينطوي عىل  قد  الحاجات  التوّسع يف  لكن هذا  وأكرث عدًدا،  أوسع،  الحاجات  تغدو  معقد:  ديالكتيك 

القوى  الفراغ؛ ألّن  وأوقات  الرثوة  تعميم كّل من  العمل عموًما، وعىل  الحّد من وقت  العاجلة، وعىل  الحاجات  لتلبية  العمل  ساعات 

املنتجة تتوّسع أيًضا. وإذا ما كان عالم الرضورة الطبيعية يغدو أشد اتساًعا، بمعًنى من املعاين، نظرًا إىل ميل حاجات اإلنسان املعارص نحو 

مزيد من التعقيد، مقارنًة بحاجات اإلنسان البدايئ، فإّن عالم الحّرية سوف يغدو أكرب وسوف يرضب بجذوره أعمق يف الطبيعة.

لكن، أواًل وقبل كّل يشء:

ӵӵ عىل املنتجني املتشاركني أن يتحكموا يف األَْيض البرشي مع الطبيعة بطريقة عقالنية، وأن يضعوه تحت سيطرتهم الجمعّية بداًل"

من أن يسيطر عليهم هو كقوة عمياء")51).

ӵӵ.يجب تغيري الحدود املادية واألخالقية التي تقررها امللكية الخاصة للحياة اليومية

ӵӵ ،من خالل األنشطة املكرسة لتلبية الرضورات املبارشة والسيطرة عليها، ال بّد أن يكون هناك تناٍم يف عالم "مملكة الحّرية الحّق

مملكة تطور القدرات البرشية، بوصفها غايًة يف حّد ذاتها. وتبدأ تلك اململكة التي ما وراء مملكة الرضورة، مع أنها ال يمكن أن 

تزدهر إال معها بوصفها أساًسا لها")52). وهذا العالم، هذا املجال "الروحي" لإلنسان، يكمن أواًل يف التنظيم االجتماعي والعقالين 

لوقت الفراغ الحّر. وكما يؤّكد ماركس يف رأس املال، فإنَّ "تقليص يوم العمل هو الرشط األسايس")53).

51 Marx, Capital, vol. 3, p. 959.

52 Ibid.

53 Ibid.
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ــل تحوالت الراهن العريب،  يجمــع كامل عبــد اللطيف يف كتابه الجديد العرب يف زمــن املراجعات الكبى: محاوالت يف تعقُّ

الصــادر حديثًا عن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياســات (224 صفحة بالقطع املتوســط) جملًة مــن البحوث، واكب يف 

بعضهــا جوانــب من واقع الثــورات التي حصلت يف بعــض البلدان العربيــة، ابتداًء بعــام 2011، فيقول: "اقرتبنــا يف بعضها 

اآلخــر مــن أزمة الفكر العــريب يف عامل تزداد درجــات تعومله وتفاعله مع التحــوالت الكبى الجاريــة يف عاملنا بصورة غر 

مســبوقة". وهو يحرص يف مؤلفه هذا عى إعطاء أولوية للنقد الثقايف، ونقد الوثوقية يف السياســة والثقافة من أجل 

مقاربات أكرث إقناًعا وأكرث وفاء لقيم التاريخ واملســتقبل.

كامل عبد اللطيف

 "العرب يف زمن املراجعات الكربى"
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تقديم

إّن التجربة الدينية بجانبها الحيس وجانبها العقيل بوصفها تجربًة للمقدس هي يف بعدها الفردي تجربة عاطفية وجدانية مكّونة 

لإلنسان، تلك هي رؤية عزمي بشارة للمسألة الدينية.

والدين.  األخالق  وبني  الدينية،  والتجربة  الدين  بني  عالقة  يف  اإلشكاليات  من  جملًة  بشارة  عزمي  بسط  املقدمة،  من  انطالًقا 

هذا، إىل جانب عدد من القضايا األخرى التي ال يسمح الفضاء بالتعّرض إليها كّلها؛ إذ سيقترص حديثنا عىل التجربة الغربية يف مجال 

اإلصالح الديني منذ العرص الوسيط حتى انبالج الفرتة الحديثة، وما رافقها من تغريات مهمة شملت العالقة بني الديني والسيايس، 

وبني الروحي والزمني.

لقد طرح املؤلف جملًة من املفاهيم املعقدة بطريقة سلسة مع إطناٍب يف الرشح ورضب األمثلة وسعي لتقديم هذه املفاهيم التي 

ليست بالرضورة وليدة الحضارة العربية، والتي ليست بالرضورة مألوفًة لدى القارئ العريب؛ سعًيا لرفع السديم الذي يمنع القراء سواء 

أكانوا أكاديميني أم عاديني، من رؤيتها.

الفلسفة  املعقد والخاليف يف الحني ذاته: من  الرؤية يف هذا املجال  لتوضيح  وقد اعتمد بشارة عىل جملة من اآلليات واملقاربات 

اليونانية القديمة إىل الديكارتية والهيغلية الحديثتني، وعلم االجتماع والتاريخ وكّل ما أمكن استعماله لسرب غور املفاهيم وإيضاح ما 

أمكن منها.

لم يعتمد املؤلف علًما واحًدا وإن حاول أن يتموقع يف موقع علم االجتماع، مع اعتماد شتى العلوم املساعدة للربهنة عىل أهمية 

الجانب  عىل  عالوًة  اإليمان،  وتعميق  للتنّظم  فرصًة  للمجتمع،  كما  للفرد  يتيح  الدين  أّن  فرأى  والجماعات؛  األفراد  حياة  يف  الدين 

املقدس والروحي.

يقول املؤلف "إّن االنفعال بتجربة املقدس والتأثر بها أساس العاطفة الدينية لكن هذه العاطفة ال تتحول إىل دين بمجرد االنفعال 

بتلك التجربة بل حني تؤمن النفس باملقدس وبوجوده الحي والعاقل وبأن من الواجب عبادته" )ج1، ص 23(. ويضيف هناك "فرق بني 

الشعور باملقدس واإليمان به".

بهذه الصورة، يرى املؤلف أّن اإليمان عقالين ومعقلن وواٍع، ولكن يف الحقيقة يمكن النظر إىل مسألة اإليمان من زوايا مختلفة؛ 

فهناك من آمن ألّنه رأى رضورة اإليمان ملا يف ذلك من عرب وحماية وآمال معّلقة عىل اليوم اآلخر يف مختلف الديانات السماوية. ولكن، 

هناك من آمن ليس ألّنه واٍع وعاقل وإنما ألّنه ربما مرغم أو موعود بيشء ما يف الدنيا ويف اآلخرة )الفتوحات، وتعميد الشعوب الربابرية 

أو الجرمانية، أو تعميد الهنود الحمر وأسلمة جزء كبري من شعوب القارة األفريقية وتعميده(.

فهل كان اإليمان يف كّل ذلك ناتًجا من وعي وعقٍل وشعور بالوجوب؟ كما يرى الباحث أّن االستدالل العقيل عىل وجود قوى 

روحية ال يحسم مسألة اإليمان )ص 23(؛ فإثبات وجود قوة خفية ال يؤدي حتًما إىل اإليمان بها وهو أمر منطقي، فالربهنة عىل وجود 

اليشء ال تفيد االنحياز له.

ويف أثناء الحديث عن املسألة الدينية، طرح املؤلف سؤااًل مهًما، وهو: هل لدى األطفال دين؟ )ج1، ص 23(.

سؤال مهّم قد نجد له جواًبا مبارًشا يف الحديث النبوي حيث ورد أّنه ما "من مولود إال يولد عىل الفطرة، فأبواه يهّودانه أو ينرّصانه أو 

يمّجسانه". وهو دليل قاطع عىل أّن اإلنسان يولد بال لغة وال دين، وإنما البيئة واملجتمع ممّثاًل يف النواة األوىل وهي العائلة، هما اللذان 
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يمّكنانه من هذه اآلليات األساسية التي تؤدي إىل االنصهار يف املجتمع والتماهي مع ما له من تقاليد ومعتقدات وقيم، حتى إّن املؤلف 

ارتأى "أن املسألة الدينية والتفاعل مع املقدس تبدو لو أّنها مسألة دورية فالديانات السماوية تلغي ما سبقها من املعتقدات فتستغل بعض 

ما هو فيها لتوظيفه لفائدة مقدس آخر ولكن يحدث أن تصطدم الديانات نفسها بمنافس آخر قد يستوعب بعضها ليحل محلها. وهذه 

التحوالت ال تتم بسهولة وقد ال تتم أصال نظرا لوقوف وكالء الدين - دفاًعا عن املقدس وهو ما يؤدي إىل رصاع الوالءات واملعتقدات 

ولم ال أيضا رصاع الهويات من خالل املقدس ضد املقدس ألن كل فكرة سواء كانت سماوية أو غري سماوية تكون محل تقديس من 

أصحابها ومهما كانت هذه الفكرة فإنها تجد لها وكالء يذبون عنها. وهذا هو جوهر الرصاع الذي قد يتمظهر يف أشكال ال عالقة لها 

باملقدس وإنما تنخرط ببساطة يف مجال املعيش اليومي للناس وتتبطن بما ال عالقة له باملقدس وهي من صلبه نابعة" )ص 16(.

املقدس  توسع مجال  الغيبي ملصلحة  املقدس  انحسار مجال  الجزء األول، هو: هل  املؤلف يف  الذي طرحه  املفتاح  السؤال  لعّل 

الدنيوي هو عملية العلمنة؟ )ص 27(.

تطرح عدة مصطلحات ومفاهيم نفسها يف هذا العمل؛ مثل املقدس الغيبي، واملقدس الدنيوي، والعلمنة. إّنها الكلمات املفاتيح. 

بل هي جزء كبري من اإلشكالية الرئيسة للبحث، مسألة العلمنة والعقلنة. ويرى الباحث أّن العقلنة تواجه تحديات أكرب من العلمنة. وهو 

رأي فيه كثري من السداد؛ ألّن العلمنة لم تفهم عىل حقيقتها، ولم يدرك الناس أّن العلمنة هي كّل ما هو دنيوي، يف حني أّن العقلنة 

هي اعتناق األفكار وربما حتى الديانات، بالعقل. وهو ما ينزع عن كثري من املسائل طابع القداسة الذي يحّف بها ويعطيها أبعاًدا غيبية 

سماوية. فالعقلنة تسمح بالتفكري وبالنقد، وبالرفض والقبول لألفكار واملعتقدات بعد وضعها عىل محك العقل، يف الحني ذاته، العلمنة هي 

صريورة ال تتناىف والدين وال تتعارض مع املسّلمات والعقائد.

ومن املفيد القول بأّن العلمنة ال تقيص الدين أصاًل. بل هي يف األصل من الدين نشأت وترعرعت.

العلمانية  موضوع  عن  للحديث  ولكن  الغربية.  املسيحية  شمل  الذي  الديني)1)  اإلصالح  عن  للحديث  التدّرج  يمكن  هنا،  ومن 

واإلصالح الديني، ال بد أواًل من طرح الفارق بني املسيحيتني الكبريتني يف العرص الوسيط؛ هما الديانة املسيحية املنضوية تحت سلطة 

البابا، والديانة املسيحية املنضوية تحت سلطة اإلمرباطور البيزنطي. وهذا راجع إىل التطور التاريخي املختلف لكال الديانتني من خالل 

التطورات التاريخية التي عرفتها اإلمرباطوريتان الرومانيتان الرشقية والغربية، انطالًقا من القرن الرابع للميالد. وما ُيعّد يف نظر مؤّرخي 

العصور القديمة، فرتة اإلمرباطورية الرومانية املتأّخرة، هو يف الواقع فرتة اإلمرباطورية البيزنطية املتقدمة؛ إذ إّن بيزنطة يف هذه الفرتة 

ليست يف عهدها القديم وال عرصها الوسيط؛ فهي تتأرجح بني العرص القديم املتاليش والعرص الوسيط املنبلج.

الرغم من  القسطنطينية عىل  الرومانية إمرباطوريًة موّحدًة، يحكمها إمرباطور مقيم يف  الحاالت، ال تزال اإلمرباطورية  ويف كّل 

وجود توّجٍه عاّم نحو التقسيم الجغرايف والسيايس والثقايف. ففي سنة 395، وعندما تويّف اإلمرباطور تيودوز األول، ترك كتلتني سياسيتني 

منفصلتني يف الواقع، وهما اإلمرباطورية الرومانية الغربية ويحكمها هنوريوس وهي إمرباطورية تمتد عىل أوروبا الغربية وإيطاليا وبعض 

أجزاء من بالد البلقان وما بقي رومانيا من أفريقيا الشمالية. وتتكّون اإلمرباطورية الرومانية الرشقية التي يحكمها أركاديوس، من مرص 

والشام وآسيا الصغرى، وإّلرييا وتراقيا وبالد البلقان جنوب نهر الدانوب.

ولنئ كان هذا التقسيم طبيعًيا يف عرص يضطلع فيه اإلرث بدور مهّم، فقد ساهم يف التطّور املختلف لإلمرباطوريتني، ويف الحني 

410م. يف حني  روما وتخريبها سنة  اقتحام  استطاعت  التي  الجرمانية  الشعوب  الغريب تحت سيطرة  الجزء  فقد سقط  الديانتني؛  ذاته 

1 ال يمكن الحديث عن إصالح ديني يف الحضارة اإلسالمية، إذ ال يوجد مركز ديني يمكنه أن يقرر اإلصالح وال يمكن ملن يرغب يف اإلصالح أن يطالب بذلك، نظرًا لتعدد 

الفرق واملذاهب واعتماد كٍل منها عىل مرجعيات وقراءات خاصة للنصوص الدينية اإلسالمية.
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صمدت اإلمرباطورية الرشقية، بحسب األوضاع واإلمكانيات، أمام الشعوب الجرمانية نفسها، بل عملت عىل توجيهها نحو الجزء الغريب 

من دون تفكري يف النتائج والعواقب.

والفكرية،  السياسية  املستويات  عىل  الجهوية  الخصوصيات  خلق  يف  سيساهم  الذي  هو  املختلف  التاريخي  التطّور  هذا  ولعّل 

وبخاصة منها العقائدية التي ستمّيز القرون الالحقة من تاريخ املسيحية عموًما)2).

وستكون هذه الوضعية مبعًثا لوعي الرشق الروماين/ املسيحي بخصوصيته وتمّيز شخصيته ورّبما "نقاوة" تاريخه. فلم تقتحمه 

الشعوب الجرمانية ولم يتعّرض ملثل ما تعّرض له الجزء الغريب من سيطرة الشعوب "الربابرية". فقد بقي رومانًيا أو عىل األقل ظّل الرشق 

يشعر بذلك، وهو ما جعل الرومان الرشقيني/ البيزنطيني يعّدون أنفسهم الورثاء الرشعيني لروما القديمة مجّسمًة يف عاصمة بيزنطة، 

القسطنطينية وهي روما الجديدة. وقد كانت الجهتان تنظران إىل عالقة الدين بالدولة نظرًة معكوسة. فقد كان الباباوات يدعون إىل 

سلطة القديس فوق سلطة امللك، فهو صاحب الحل والعقد lier et délier؛ أي بإمكانه أن يطلب من املؤمنني الذين يخضعون لسلطانه 

البابا كما  الذي يكون خاضًعا لسلطة  أو اإلمرباطور  امللك  بمعنى  الكنيسة أي  تتّوجه  الذي  أو اإلمرباطور  للملك  الروحي أن يخضعوا 

بإمكان البابا أن يحّل الناس من طاعة امللك إذا كان "مارًقا" عن السلطة البابوية )هذا كان مثاًل السبب الرئيس لعقد مجمع كالرمون 

فران Clermont Ferrand سنة 1095 وهو ملعاقبة ملك فرنسا أو إخضاعه لسلطة الكنيسة(. يف حني كان البيزنطيون يمارسون سلوًكا 

الروحية  السلطتني  جمع  فقد   Césaroppisme البابا  القيرص  وهو  والسياسية،  الدينية  السلطتني  عىل  اإلمرباطور  سيطرة  وهو  مختلًفا، 

والدنيوية بني يديه. وأصبح يعّرف بأّنه ظل الله عىل األرض حتى إّن التعريف الذي تقّدمه النصوص القانونية يف نهاية القرن التاسع يعّده 

بمنزلة اإلله عىل سطح األرض: "فهو ال يثب وال يعاقب بانحياز وإنما يوزع الجزاءات بكل عدل")3).

الغرب  قوًيا يف  الدين  تأثري رجال  الديني مختلًفا. فبقدر ما كان  السيايس  التميّش  الجوهرية، كان  انطالًقا من هذه االختالفات 

املسيحي كانت السلطة السياسية هي املتمكنة من دواليب املجتمع يف الرشق املسيحي. وهو ما يجعل تصّور عملية اإلصالح والفصل 

بني الديني والسيايس عمليًة مختلفًة بني املسيحيتني.

ولنئ كان التباين بني املجتمع الديني واملجتمع املدين واضًحا يف الغرب املسيحي سواء يف فرتة اشتداد قبضة الكنيسة أو يف فرتات 

تراجعها، فإّن األمر يبدو صعًبا إن لم نقل مستحياًل يف العالم اإلسالمي؛ فرتى كّل الذين لهم قدرة عىل الكالم إاّل وأصبحوا علماء حني 

كان لهم اإلفتاء وإصدار األحكام، والتكفري، واملباركة.

وقد أّدت هذه الوضعية إىل نوٍع من االنكماش لدى املثقفني، فانطووا عىل ذواتهم يف كثري من األحيان خوًفا من تطّرف الطرفني 

املوجودين؛ فقد قال بشارة يف ختام محارضة هشام جعيط يف الدوحة يف كانون األول/ ديسمرب 2015 "فإذا كنت تعيش يف بلٍد مثل تونس 

قد تهاجمك سلفية دينية متشددة جًدا وتهاجمك أيًضا سلفية الئكية متشددة جًدا. وعلينا أن نصارع يف هذه املرحلة سلفياٍت عديدًة كما 

يبدو")4). ولعّل هذا الكالم قد ال يقترص عىل تونس بل يمكن أن يصّح عىل أوضاع مختلفة يف بلدان عديدة من العالم اإلسالمي، حيث 

يسهل التكفري والرجم واإلخراج من املّلة كما يقال.

2 انظر: محمد الطاهر املنصوري، الحياة الدينية يف بيزنطة من االنبعاث إىل القطيعة مع روما )تونس/ صفاقس: دار أمل، 2003(.

3 Alexander P. Kazhdan, Oxford Dictionary of Byzantium (New York - Oxford: Oxford university Press, 1991).

4 هشام جعيط، محارضة "التاريخ اإلسالمي: بني النظرة االسترشاقية والنظرة من الداخل"، أسطور، العدد 3 )كانون الثاين/ يناير 2016(، ص 50.
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مراجعات كتب
قراءة يف كتاب

الدين والعلامنية يف سياق تاريخي لعزمي بشارة

وربما يف هذا اإلطار تصّدى عزمي بشارة إىل مسألٍة معقدة يف الغرب وحاول تقريبها من ذهن القارئ العريب، بل لنُقل من ذهن 

املواطن العريب، وهي مسألة العلمانية واإلصالح الديني يف أوروبا. وقد تناول املوضوع يف مساٍر تاريخي. وهو موضوع الجزء الثاين من 

الكتاب بمجّلديه.

لقد طرح املؤلف قضايا متشعبًة منها مسألة اإلصالح الديني يف أوروبا ما بني العرص الوسيط والفرتة الحديثة. وهو الجانب الذي 

سنحاول أن نتحّدث فيه.

طرح املؤلف مسألة الِعلمانية بالكرس أو الَعلمانية بالفتح، وإن اختلف سياق الكلمتني فإّن املقصد هو الَعلمانية بالفتح. ولكن كثريًا ما 

ينطقها الناس علمانية والواقع هي أن تنطق بالعني املفتوحة والالم املجزومة وليس العني املجرورة والالم املجزومة. وهي تعريب لعبارة 

الئيك الالتينية، وكان األفضل أن تعّرب بدنيوي. وكلمة الئيك هي مشتقة من عبارة الييك laïc الالتينية وهي تعني ما هو عادي ودنيوي 

يف حياة الناس. وتطلق يف الديانة املسيحية عىل كّل من لم تكن له وظيفة دينية. وبهذه الصورة انقسم املجتمع األورويب يف العرص الوسيط 

إىل مجموعتني؛ مجموعة تمتهن السدانة والكهانة، ومجموعة تمارس الحياة الدنيوية. حتى إّنه يمكن استعمال عبارة دنيوي مقابل 

ديني بمعنى أّن الدنيوي هو الذي ينرصف للحياة الدنيوية ويعمل وينتج ولكّنه يف نهاية األمر مسيحي كغريه، وهو يؤدي فرائضه الدينية 

ولكّنه ال يشغل وظيفًة دينيًة مهما كان نوعها. وقد استعملت الكنيسة عبارًة قريبًة من الئيك لتعني الرهبان الذين انخرطوا يف خدمة 

الكنيسة بالعمل اليدوي يف الحقول والبناء، وكّل ما له صلٌة باإلنتاج، وهي فئة من الرهبان الذين ليست لهم ثقافة دينية وإنما وهبوا 

أبدانهم للعمل لفائدة الكنيسة. وليك تفّرق الكنيسة بينهم وبني بقية املسيحيني تطلق عليهم عبارة frère lais. وهم مختلفون عن بقية 

الرهبان الذين كّرسوا حياتهم للعمل الرّباين Opus Dei. وبهذه الصورة نجد املجتمع األورويب يف العرص الوسيط مقّسًما إىل مجموعتني؛ 

مجموعة اإلكلريوس أو رجال الدين عىل اختالفهم وكّل من لم يكن منتظًما دينًيا ويهتم بشؤون الحياة الدنيوية. ومن هنا استعملت 

عبارة الئيك التي كانت يف البداية تنحرص يف اإلخوة الالئكيني لتشمل كّل من لم تكن له وظيفة دينية.

وهكذا ظل املجتمع الغريب محكوًما بسلطة الكنيسة وبقوانينها إىل أن بدأت الشعوب تتحرك ضد هيمنة رجال الدين وليس ضد 

املعتقد املسيحي. وأّدى ذلك يف منتصف القرن الحادي عرش إىل رصاع بني منظومتني: املنظومة الدينية بقيادة البابا، واملنظومة الالئكية 

بقيادة امللوك واألباطرة من أجل تسمية رجال الدين. وقد انتهى الرصاع بفرض الكنيسة سلطتها عىل املجتمع واختصت بشؤون الدولة 

واملجتمع. وأصبح الناس يعيشون بحسب تقسيٍم وظيفي للمجتمع، كما ييل:

مجتمع الالئكيني الذين يؤدون طقوسهم الدينية ولكّنهم منشغلون بالحياة الدنيا، من عمٍل وحرٍب وغريها من األمور املرتبطة 

بالعالم الدنيوي Mondain. وهم الذين تطلق عليهم عبارة الالئكيني.

ورجال الدين الذين اعتنوا بحياة الدين، وهم منهمكون يف العبادات والفقه وغريها من شؤون الدين. وهم مجموعتان: مجموعة 

 clergé بالنظاميني  ويسّمون  بأصنافهم  الرهبان  وهم  الدنيوية،  الحياة  عن  عزلة  ويف  معنّي  نظاٍم  بحسب  يعيشون  الذين  الدين  رجال 

régulier ورجال الدين العلمانيني أو الزمنيني؛ أي الذين يرشفون عىل طقوس الكنيسة ويختلطون بالناس وليست لهم قطيعة مع أهل 

الدنيا ويسّمون بالزمنيني clergé séculier؛ فهم يختلطون بالناس ويتقبلون اعرتافاتهم ويغفرون ذنوبهم ويسّهلون عبورهم إىل العالم 

اآلخر ويباركون مواليدهم وزيجاتهم، ولذلك سّموا بالزمنيني ألّنهم يعيشون زمنهم وليسوا يف قطيعة معه.

واملتابع ألصل علمانيني )بفتح العني( يالحظ أّنهم من املسيحيني الذين يؤدون طقوسهم ويعيشون حياتهم من دون االنخراط 

يف العمل الديني الوظيفي. ولم تطلق الكنيسة عىل هؤالء أّي صفة تكفريية ألّنهم هم املؤمنون الذين وجدت الكنيسة بحسب ما هو 

مذكور أعاله لفائدتهم.
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ومع تطور املجتمعات الغربية، بدا هناك تحّول مجتمعي سعى إىل مالءمة ترشيعاته مع واقعه؛ فقد بدأت هذه التغيريات منذ القرن 

الثالث عرش مع انتشار التعليم الذي لم يكن منفصاًل عن الكنيسة، وآلت يف نهاية األمر إىل فصل الدين عن تسيري الحياة االجتماعية 

واالقتصادية. ولم يكن يف هذا الفصل دعوة إىل رفض الكنيسة أو التخيّل عن املسيحية أو الكفر بعيىس. بل ظّلت الشعوب املسيحية 

مسيحيًة والكنيسة يف موقعها الروحي بالنسبة إىل املتعبدين. ولم يكن ذلك عالمًة من عالمات كفر املسيحيني بدينهم.

العام وعّده شأًنا خاًصا؛  الشأن  الدين عن تسيري  تنادي برضورة فصل  العالم اإلسالمي أصواٌت  وبالتوازي مع ذلك، ظهرت يف 

فالَعلمانية )بفتح العني( يف العالم املسيحي أو يف العالم اإلسالمي ليس فيها ما يمّس جوهر الدين، من عباداٍت ومعامالت بني الناس، 

وإنما هي دعوة إىل املدنية وإىل مالءمة القوانني والترشيعات مع حياة الناس من دون اللجوء إىل القياس دوًما. وهو ما يعطي حياديًة للدولة 

وللمؤسسات العمومية يف التعامل مع منظوريها بوصف املعتقد أمرًا شخصًيا ال دخل للدولة فيه، وهو املفهوم الحقيقي للدولة املدنية.

وهي من املسائل التي تعّرض لها عزمي بشارة بإسهاب وببيداغوجية بالغة، حتى إّن القارئ يمكنه أن يفهم هذه املصطلحات مهما 

كان مستوى تكوينه.

تطّرق املؤلف يف القسم األول من الجزء الثاين إىل موضوع الكنيسة يف العرص الوسيط. ولعّل هذا العرص هو املهد املوّلد للفكر املعارص 

املجتمع  يجد  ولم  األورويب،  الغرب  يف  الرومانية  املؤسسة  انهارت  الوسيط  العرص  ففي  املعارص؛  لإلنسان  الشخصية  البنية  حتى  وربما 

أفراده عىل اختالف أوضاعهم من  الرئيسة يف تأطري املجتمع واحتواء  املؤسسة  بالتدرج  الكنيسة. فقد أصبحت  إاّل يف  والسلطة مالًذا 

خالل جملٍة من اآلليات القانونية والنفسية التي جعلت الفرد ينصاع ألوامر السلطة الدينية، خوًفا أو اقتناًعا أو نفاًقا. لقد جعل موقف 

الكنيسة عزمي بشارة يقول: "إن العرص الوسيط ال ينظر إىل املستقبل بل إىل الخالص ويف توقع نهاية العالم" )ج2، مج 1، ص 103(. 

فعاًل، إّن املجتمعات املتدينة تفّكر يف الخالص أكرث من تفكريها يف الحياة اليومية؛ فاإلنسان ال يصيّل ويتعبد ويتهجد ويتزهد بحًثا عن 

حياة دنيوية أفضل إّنما سعًيا إىل حياٍة يف اآلخرة يكون مقّرها الجنة وما تحمله من صور يف املتخيل اإلنساين. لنئ كانت اإلصالحات 

الدينية يف العرص الوسيط تهدف إىل تمكني الكنيسة من السيطرة عىل املجتمع فإّنها أصبحت تتحّكم فعاًل يف أرواح الناس.

لقد بدأت حركة اإلصالح الديني يف العرص الوسيط منذ منتصف القرن الحادي عرش؛ فربزت الكنيسة يف موقع الحامي للمجتمع 

من خالل سّن جملة من الترشيعات تتعلق بتنظيم الحياة، مثل:

السلم الربانية: وهي عملية تسعى إىل تقليص الحروب السيادية التي كانت متفشيًة يف النظام الفيودايل.

حماية األرملة واليتيم واملسافر والتاجر.

توظيف القوة العسكرية لألسياد لحماية الكنيسة وخدمة الرّب.

املهمات  من  جملة  يف  عّوضتها  ألّنها  السياسية  السلطة  فوق  الكنيسة  أصبحت  وبذلك  لها،  الناس  أذعن  التي  األمور  من  إّنها 

الكنيسة تتحّكم يف  املنطلق، أصبحت  له. ومن هذا  السلم االجتماعية وتقديم الحماية ملن ال حماية  األساسية؛ مثل فرض نوع من 

 pouvoir de lier et de املجتمع تدريجًيا. ثم أصبحت بعد ذلك تتحّكم يف دواليب السياسة. ومن هنا جاءت سلطتها يف الحّل والعقد

délier. يعّد القرن الحادي عرش القرن املفصيل يف سيطرة الكنيسة عىل حياة الناس. فقد اّمحت فكرة "ما لله لله وما لقيرص لقيرص"، 

وأصبحت السلطة تمّر عرب تسلسل عمودي: الرب – البابا - رجال الكنيسة - املؤمنون بشّقيهم العلماين والديني.

أصبحـت هـذه الوضعيـة كابوًسـا اجتماعًيـا وسياسـًيا؛ إذ تدّعمـت سـلطة الكنيسـة مـن خـالل محاكـم التفتيـش التـي انتصبـت 

يف كّل مـكان وأصبـح اإلنسـان مهـدًدا باالتهـام يف دينـه يف أّي لحظـة. ولعـّل مـن أبـرز مظاهـر ذلـك التخـّوف مـن الكنيسـة هـو مـا 
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الدين والعلامنية يف سياق تاريخي لعزمي بشارة

 les Cathares يقـوم بـه رجاالتهـا ضـد التيـارات املناوئة لسـلطة الكنيسـة أو عـىل األقل املعارضـة لفهمها للديـن؛ مثل حركـة الكتاريـني

الديـن  رجـال  أحـد  عـن  اشـتهرت  فقـد   .les hérésies الهرطقـات  الكنيسـة  عليـه  تطلـق  مّمـا  وغريهمـا   les Vaudois والفوديـني 

وهـو املـرشف عـىل ديـر سـيتو القولـة املشـهورة التـي رّصح بهـا أثنـاء محـارصة مدينـة بايزيـاي Béziers يف جنـوب فرنسـا سـنة 1209 

"اقتلوهـم جميًعـا فـإّن الـرب سـيعرف مؤمنيـه" Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. ولعـّل الضغـط الـذي مارسـته الكنيسـة 

هـو الـذي سـيؤدي إىل حركـة إصالح جديـدة ال تهدف هذه املـرة إىل تمكني الكنيسـة من النفوذ الزائـد وإنما تهـدف إىل تقليص نفوذها 

أو حتـى التخّلـص منـه. ولكـن، لـم يكـن ممكًنـا أن يحـدث ذلـك خـارج املنظومـة الدينيـة نفسـها ألّن املجتمعـات املتدينـة ال يمكنهـا 

أن تقبـل شـيًئا مـن خـارج املنظومـة الدينيـة. لذلـك قـاد اإلصـالح الجديـد يف فـرتة النهضـة رجـاٌل مـن رجـال الدين: مثـل مارتـان لوثر 

)1483 - 1546( الـذي وقـف يف وجـه البابويـة وعـّد اإلنجيـل املصـدر الوحيـد للترشيـع، وكان يقـول إّن الرحمـة تـأيت مـن الـرب لألفراد 

بصـورة اختياريـة مـن دون توّسـط الكنيسـة. وهـي مـن املسـائل التـي تقّوض سـلطة الكنيسـة وتقّلـص مجـاالت نفوذهـا وتحرمها من 

موقـع الوسـيط بـني اإلنسـان ورّبـه. لـذا فاإلصالح مـن داخل املؤسسـة الدينيـة وليس من خارجهـا؛ إذ سـاهمت أفكار لوثـر يف نرش فكٍر 

مخالـف ملـا هـو سـائد يف املجتمـع الغـريب ولكّنـه فكر ديني يسـعى إىل فـّك قبضة الكنيسـة التقليديـة عن املجتمـع. ومّما ال شـك فيه أّن 

لوثـر لـم يكـن علمانًيـا وإنمـا سـاهم يف فتح الطريـق أمام فكرة فصـل الدين عـن الدولة. لقـد انترشت أفـكار عديدة ضمن تيار األنسـنة 

أو اإلنسـانوية التـي يسـّميها الباحـث األنسـنية. فقـد بـدأ منـذ القـرن الثالـث عـرش يربز بعـض األفكار مـن داخل الكنيسـة يـرى أّن الله 

خلـق الكـون مـن أجل اإلنسـان وأّن اإلنسـان هو محور الكـون. وهذه األفكار أو "النزعة األنسـنية هـي التـي أّدت بالفنانني إىل تمجيد 

اإلنسـان... هـي نزعـة لـم تتوقـف عنـد هذا الحـّد بـل اخرتقت الكنيسـة ذاتهـا حيث أصبحـت تزّيـن املعالـم الدينيـة بلوحات يبـدو فيها 

اإلنسـان مرسـوًما يف تجليـات مختلفـة" )ج2، مج1، ص 193(. وربمـا يؤدي هذا التصور الجديد لإلنسـان إىل اعتبـارات عديدة منها أّن 

اإلنسـان هـو محـور الكـون، وهـو يف صـورة الله، إىل غري ذلك. وهي من املسـائل التي تسـاهم يف الحّد من سـطوة الكنيسـة، وتؤسـس 

ملجتمـعٍ مختلـف عـن مجتمـع العـرص الوسـيط، مجتمـع يكـون فيه "مـا لله للـه وما لقيـرص لقيـرص". تلـك هـي روح العلمانية.

خالصة

لعّل كتاب عزمي بشارة يجيب عن عدد من األسئلة التي تتعلق بالعالقة بني الدين والعلمانية انطالًقا من التجربة املسيحية. وليس 

من باب املبالغة لو قلنا إّن هذا الكتاب يسّد ثغرًة كبريًة يف الفكر العريب املعارص املنفتح عىل الحضارات األخرى؛ فقد أوضح املؤلف جملة 

التطورات التي عرفها الفكر الديني املسيحي الغريب وارتباط الديني بالدنيوي، وانتهى بالقول إّن العلمنة ال تقيص الدين أصاًل.
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مقـدمة

حفل التاريخ املقارن بدراسات كثرية تناولت مقارنات بني نماذج تاريخية وحضارية مختلفة، وكانت اليابان من أهم وأكرث النماذج 

التي تم اعتمادها مثااًل للمقارنة مع دول أخرى. فقد مّثلت اليابان أنموذًجا يحتذى لدى الكثري من الدول والشعوب الغربية واآلسيوية 

عىل حد سواء يف تجربة التنمية والتحديث الذي حققته وجعلت منها دولة عىل قائمة الدول املتطورة. من هذا املنطلق، بدأت اليابان 

تظهر يف الكثري من الدراسات العربية عىل وجه الخصوص موضوًعا للمقارنة، عىل الرغم من االختالف الكبري والجوهري يف الجغرافية 

والتاريخ واملجتمع. إاّل أّن العذر الذي كان ُيساق يف تربير أي من املقارنات املُنجزة هو محاولة االستفادة من التجربة اليابانية، واختبار 

مدى إمكانية تطبيقها كلًيا أو جزئًيا يف البالد العربية. ويمكن القول، إن السنوات األخرية من القرن املايض والعقد األول من القرن الحايل 

حملت أغلب تلك الدراسات املقارنة بني اليابان والبالد العربية)1). ولعل أبرز من تصدى لهذا النوع من الدراسات الباحث واألكاديمي 

اللبناين أستاذ التاريخ الحديث يف الجامعة اللبنانية مسعود ضاهر)2). إاّل أّن جذور املقارنة بني اليابان والعرب تعود إىل قبل ذلك بسنوات 

قليلة أي إىل عام 1991، وهو العام الذي نرش فيه املؤرخ العاملي شارل عيساوي مقااًل بعنوان"ملاذا اليابان؟" ضمن كتاب تأمالت يف 

التاريخ العريب. وهي الفكرة التي تم طرحها بأساليب أخرى مختلفة: ملاذا تأخر العرب وتقدم اليابانيون؟ ملاذا اليابانيون وليس العرب؟ 

للدراسات األكاديمية والعلمية التي ظهرت خالل  نعّد هذا املقال فاتحة ومحفزًا  بينما فشل العرب؟ ويمكن أن  اليابان  ملاذا نجحت 

املغرب  املرة من بالد  املقارنة، ولكن هذه  تناولت موضوع  التي  أيدينا هو جزء من هذه األبحاث  الذي بني  التالية. والكتاب  السنوات 

العريب، إذ لم ُيقِدم باحثوه عىل إنجاز مثل هذه الدراسات.

أواًل: الكتاب ومحاوره األساسية

تصنيف الكتاب وأصله

للحصول عىل  املقارن. والكتاب يف أصله أطروحة  والتاريخ  الحديث  التاريخ  املناقشة)3) ضمن فئة كتب  الكتاب موضوع  ُيصنف 

درجة الدكتوراه يف التاريخ بعنوان "البعثات التعليمية املغربية )1844 - 1912( والبعثات التعليمية اليابانية )1853 - 1945( دراسة مقارنة"، 

دافع عنها الباحث يحيى بولحية يف رحاب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة محمد األول يف وجدة املغربية يف أيار/ مايو 2010، 

حصل بموجبها الباحث عىل مرتبة مرشف جًدا مع توصية بطباعة األطروحة. وقد قام املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بطباعة 

الكتاب ونرشه يف نيسان/ أبريل 2016.

محاور الكتاب األساسية

تضمن الكتاب الذي يقع يف 847 صفحة من القطع املتوسط، ستة فصول وزعت بالتساوي عىل قسمني أساسيني كبريين، إضافة 

العلمية وحملت إضافات  املادة  أغنت  الخمسني ملحًقا(  باألشكال والجداول والصور والخرائط )تجاوزت  قائمة  إىل مالحق تضمنت 

1 نقصد هنا الدراسات عىل املستوى النوعي والكمي مًعا، أي الكتب وليس املقاالت.

252 )الكويت: املجلس الوطني  النتائج(، سلسلة عالم املعرفة  اليابانية )تشابه املقدمات واختالف  النهضة العربية والنهضة  2 الكتاب األسايس يف هذا املجال هو: 

للثقافة والفنون واآلداب، 1999(. تبعها مؤلفان عىل النهج نفسه، وإن حمال منهجية مقارنة أقل، وهما: النهضة اليابانية املعارصة: الدروس املُستفادة عربًيا )بريوت: مركز 

دراسات الوحدة العربية، 2002(. وكتاب اليابان بعيون عربية، 1904 - 2004 )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2005(.

النتائج  واختالف  املقدمات  تباين  العرشين  القرن  أربعينيات  حتى  عرش  التاسع  القرن  أربعينيات  من  واملغرب  اليابان  يف  التعليمية  البعثات  بولحية،  3 يحيى 

)الدوحة/ بريوت: املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 2016(.
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التعليمية  والبعثات   )1944 - 1912( املغربية  التعليمية  للبعثات  العام  "اإلطار  بعنوان  الكتاب  من  األول  القسم  كان  وقد  ومهمة.  قيمة 

اليابانية )1945 - 1953(" تناول الباحث يف الفصل األول األوضاع التي عاشها املغرب يف فرتة ما قبل الحماية الفرنسية. إضافة إىل ذلك، 

حاول الكاتب رشح الحالة املغربية بني الضغط الخارجي ومدى تجاوب الداخل لهذا الضغط، ُمستعرًضا كذلك الخصوصية التعليمية 

املغربية ودور املدرسة املغربية يف تهيئة الداخل للنهضة والتحديث من جهة، وتمكني املجتمع املغريب وتعزيز مقاومته للضغوط الخارجية 

من جهة أخرى. أّما الفصل الثاين من القسم األول فتناول الجناح اآلخر من موضوع املقارنة؛ اليابان. وقد تناول الباحث، كما يف الفصل 

األول، أوضاع اليابان الداخلية وهي عهد أرسة التوكوغاوا، وهي فرتة الرتاكم التاريخي واالجتماعي يف املجتمع الفيودايل الياباين. وما 

للضغوطات  الياباين  املجتمع  أظهره  الذي  التجاوب  مدى  تناول  إذ  اليابان،  موضوع  يف  كرره  املغرب،  بوضع  يتعلق  فيما  الباحث  فعله 

الخارجية التي مثلتها حملة بريي األمريكية)4). فاملجتمع الياباين أنتج، لتحدي تلك الضغوطات ومقاومتها، أسطورة امليكادو أو امليجي )5) 

أو اإلمرباطور املقدس الذي كّون بدوره ثقافة الجماعة)6) والتضحية. وأبَرَز الكتاب دور املدرسة والسياسة التعليمية اليابانيتني وقدرتهما 

املرنة والفعالة يف التجاوب للضغوط، إضافة إىل مساهمتهما يف تحديث اليابان وتحقيق نهضتها. وختم الباحث هذا الفصل بالحديث 

عن دور التحديث والنهضة يف اليابان يف إنتاج فكر استعماري أدى إىل نشوء سياسة استعمارية وعقلية توسعية عىل حساب جريانها أو ما 

يمكن أن ُيطلق عليه العسكرتاريا يف خدمة اإلمربيالية. أّما يف الفصل الثالث، والذي كان محاولة للمقارنة بني معلومات الفصلني األول 

والثاين وتفسريًا لنجاح البعثات التعليمية اليابانية وفشلها يف املغرب، فقد قارن الباحث بني عالقة املجتمع والسلطة يف كل من اليابان 

واملغرب من خالل مجموعة من الحقائق التي ساهمت يف فشل عملية التحديث يف بلد ونجاحها يف البلد اآلخر؛ أسطورة اإلمرباطور 

الذي مثل السلطة املقدسة ووحدة املجتمع يف اليابان، وعدم نجاح السلطة يف املغرب يف تحقيق مثل هذه الحقيقة والفشل الذي آلت 

إليه، الوالء والوحدة يف اليابان والحماية يف املغرب، والذهنية اليابانية التي كانت تنزع دائًما نحو العمل الجماعي الذي احتضن الفردية 

وشّكل يف الوقت نفسه اإلطار الفعال للتحوالت التي شهدها عرص امليجي. فقيمة الفرد ونفوذه ثانويان بالنسبة إىل قيمة الجماعة. ويقول 

الغالبية  بالنسبة إىل  إاّل منذ أجيال قليلة، وال فردية  الفردية  اليابان مجتمع جمعي لم يعرف فكرة  إّن  باتريك سميث يف وصف ذلك، 

العظمى من اليابانيني، ودور الفرد مرسوم يف الناكاما التي تعني الجماعة)7). أّما يف املغرب، فلم يطرأ أي تغيري عىل أنماط التفكري وعىل 

األطر املؤسساتية التي تميزت بالرتابة. وختم الباحث الفصل الثالث بالحديث عن مقدمات التعليم يف كل من املغرب واليابان والنتائج 

التي أدت إليها.

قضايا  األمريكية:  املتحدة  والواليات  أوروبا  إىل  واليابانية  املغربية  التعليمية  البعثات  "كرونولوجيا  الكتاب  من  الثاين  القسم  أّما 

البعثات  رافقت  التي  واإلشكاليات  والقضايا  واألصول  املقدمات  الرابع  الفصل  تناول  فصول.  ثالثة  أيًضا  تضمن  فقد  وإشكاالت"، 

التعليمية املغربية إىل الخارج؛ واملعايري والقواعد التي يتم من خاللها انتقاء تلك البعثات والدول التي يتم توجيه تلك البعثات إليها، 

وتمويل تلك البعثات ونفقاتها، ووضع تلك البعثات بعد عودتها إىل أرض املغرب وعملية اندماجها التي مثلت إشكالية تستحق أن يتم 

4 حملة بريي من ضمن املحاوالت األوروبية واألمريكية لفك عزلة اليابان. فكانت الحملة األوىل، كان وقتها ميالرد فلمور رئيًسا للواليات املتحدة األمريكية، يف الثامن من 

تموز/ يوليو 1953 بسفنها األربع إىل خليج إيدو. وقد سلم العقيد بريي رسالة إىل مندوب الشوغون تطالب من خاللها الواليات املتحدة اليابان بعقد معاهدة تجارية معها، عىل 

أن يعود يف العام القادم للحصول عىل الرد. وعاد بريي يف شباط/ فرباير 1854 بقوة قوامها سبع سفن؛ إذ تم التوقيع بني البلدين عىل معاهدة سالم وصداقة يف الحادي والثالثني 

من أيار/ مايو 1854 يف مدينة كاناكوا  وسميت بمعاهدة كاناكوا.

5 اسمه موتسو هيتو، توىل السلطة وعمره ست عرشة سنة، استعاد سلطته عام 1868.

6 حول الذات والجماعة والعالقة بينهما وتطورهما التاريخي، يمكن العودة إىل: باتريك سميث، اليابان، رؤية جديدة، ترجمة سعد زهران، سلسلة عالم املعرفة 268، 

الفصل الثاين )الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون، 2001(.

7 املرجع نفسه، ص 60.
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البعثات  عن  الحديث  بدأ  وقد  اإلصالحية".  النخبة  و"صناعة  اليابانية  التعليمية  "البعثات  الخامس  الفصل  ويف  عليها.  الضوء  تسليط 

الرئيسة يف عملية اإلصالح والتحديث )ساتسوما وشوتشو وهيزن وتوسا(، والتي تميزت بقدرتها عىل إعادة  املقاطعات  التي أرسلتها 

تشكيل الفكر السيايس الياباين عىل أساس أنهم أصحاب السلطة الفعلية، مع أّن سلطة الشوغون منحت لإلمرباطور)8). ويقدم الكتاب 

نماذج من املتعلمني اليابانيني يف أوروبا الغربية )فرنسا وأملانيا وبريطانيا( والواليات املتحدة األمريكية، إضافة إىل األسس واملعايري التي 

كانت تحكم وتتحكم يف تلك البعثات. ولم ُتفرق يابان نهاية عهد الباكوفو وبداية عهد امليجي بني أهمية البعثات التعليمية إىل الخارج 

ورضورة االستعانة بالخربات والخرباء األجانب وفاعليتها. وتشري أعداد هؤالء إىل االهتمام الياباين بهم، فقد كانوا 19000 خبري بني عامي 

1872 و1898. ولجلب هؤالء قدمت اليابان لهم املرّتبات العالية التي تفوق ما كانوا يتقاضونه يف بالدهم )ص 681 - 683(. أّما الفصل 

السادس فقد تعامل الباحث معه كما فعل مع الفصل الثالث، إذ عمل عىل تركيب معلومات الفصلني الرابع والخامس وتحليلها ليخرج 

منهما دراسة مقارنة أفضت إىل استخالص النتائج التي تمكنت البعثات التعليمية يف كل من اليابان واملغرب من تحقيقها. وقد جاء هذا 

الفصل ليظهر النتائج املختلفة واملتباينة التي تركتها البعثات التعليمية لكال البلدين. وقد سلط هذا الفصل الضوء عىل النتائج املتباينة 

التي حملتها تلك البعثات من حيث شمولية التعليم الياباين الذي اعتمد عىل تحديث العسكر الذي كان هدًفا أساسًيا يف النهضة اليابانية 

إىل تحقيق التنمية املتكاملة، والتعليم املغريب الذي مّثل العسكري منه أكرب هواجسه وفشله يف الوقت نفسه. وتناول الباحث أيًضا مسألة 

االندماج الذي تمتع به املبتعثون العائدون من الغرب إىل اليابان والتهميش الذي عاناه نظراؤهم املغاربة. ويختم الباحث كتابه بالحديث 

الياباين إىل العمل الجماعي الشامل النخبوي، وسلبية الفردية  اليابان وهي ميل  عن امليزة األكرث إيجابية وفاعلية يف عملية تحديث 

واالنعزالية والقطيعة وعدم االستمرارية التي تميزت بها البعثات التعليمية املغربية.

ثانيًا: مرشوعية املقارنة بني منوذجني تحديثيني متباينني

بهدف إجراء أي مقارنة، فإّن التاريخ املقارن يشرتط أمرين أساسيني: األمر األول يتمّثل برضورة وجود نوع من التماثل والتشابه 

به  ُيعنى  الذي  املحور األسايس  أّن  إىل  بلوك  املجتمعات. ويشري مارك  التباين واالختالف بني  نوع من  والثاين  املدروسة،  الظواهر  بني 

التاريخ املقارن هو البحث بهدف إيجاد تفسري واضح من خالل اكتشاف نقاط االختالف والتشابه يف املعطيات املتوافرة لدى مجموعات 

اجتماعية متباينة. فهذا املنهج يف املقارنة يمكن أن ُيطبق – دائًما بحسب مارك بلوك - بني مجتمعات متباعدة تاريخًيا وجغرافًيا )الزمان 

واملكان(، األمر الذي يفرس صعوبة إيجاد تفسري متماثل بوحدة األصل أو حتى بالتأثري املتبادل، أو بني مجتمعات متجاورة مكانًيا وزمنًيا 

وهو ما ُيسمى بالدراسات املتوازية.

وعند الحديث عن املقارنة النهضوية بني اليابان والعرب، يربز لدينا تياران مختلفان: األول، ويمثله الباحث املغريب محمد أعفيف 

الذي يقول بعدم إمكانية إجراء مقارنة بني النهضة اليابانية والعربية، بل ويعّدها رضًبا من الخيال ووهًما أفىض إىل مقارنة ساذجة: "إننا 

ال نجد نعًتا آخر نصف فيه هذا االطمئنان إىل املقارنة املمكنة )بل واألكيدة عند ثلة من مؤرخينا ومفكرينا العرب()9) بني النهضة العربية 

والنهضة اليابانية سوى نعت املقارنة الساذجة، أو باألحرى الوقوع يف رشك املقارنة الساذجة التي تؤول، يف جملة ما تؤول إليه، إىل ما 

وصفه مؤرخنا العريب الكبري ابن خلدون بالجهل بطبائع العمران")10). ولعل أبرز الحجج التي يسوقها هذا التيار أّن النهضة يف اليابان لم 

8 كان لهذه املقاطعات دور أسايس يف دعم سلطة اإلمرباطور ميجي وتقليص سلطة الشوغون األخري من أرسة التوكوغاوا 1868. 

9 يف إشارة غري مبارشة إىل املؤرخ مسعود ضاهر وكتابه الذي صدر قبل نحو عقد من صدور كتاب محمد أعفيف "أصول التحديث يف اليابان". 

10 محمد أعفيف، أصول التحديث يف اليابان 1568 - 1868 )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2010(، ص 43.
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مراجعة كتاب
 البعثات التعليمية يف اليابان واملغرب من أربعينيات القرن التاسع عرش

حتى أربعينيات القرن العرشين تباين املقدمات واختالف النتائج

تكن معجزة ولم تتحقق بفعل معجزة، وال بسبب الحضارة األوروبية، بل بفعل سريورة تاريخية متكاملة ومتطورة وعميقة أنتجها املجتمع 

الياباين عىل مدى قرون. فاملجتمع الياباين كان يمتلك 40 يف املئة من نسبة املتعلمني الذكور و10 يف املئة من اإلناث، ونسبة األطفال 

يف املدارس يف مطلع القرن العرشين وصلت إىل حدود 97 يف املئة، يف الوقت الذي كانت فيه نسبة األمية يف مرص 93 يف املئة يف الفرتة 

التاريخية نفسها. حتى أّن شارل عيساوي ذهب يف عام 1981 إىل حد القول بأّن البالد العربية لم تصل يف وقتنا الحايل إىل ما كانت قد 

وصلت إليه اليابان يف مستوى التطور الذي حققه التعليم االبتدايئ منذ ثمانني عاًما)11).

بينما ينظر التيار الثاين إىل أّن املقارنة ممكنة من حيث امتالكها العوامل واملعطيات التي ُتمكن من تحقيقها السؤال الذي تسعى 

أيًضا  اليابانية والعربية. وبرز حديًثا  النهضتني  أنتج كتاًبا قارن فيه بني  الذي  التيار مسعود ضاهر  أبرز من مّثل هذا  لإلجابة عنه. ولعل 

الباحث املغريب بولحية صاحب الكتاب موضوع دراستنا، مع أنه قد طرح وجهتي النظر؛ األوىل تتبنى عدم إمكانية املقارنة والثانية أشارت 

إىل وجود ظروف تاريخية ومعطيات مجتمعية تساعد عىل إجراء مثل هذه املقارنة؛ فجاء الجزء األخري من عنوان كتابه "تباين املقدمات 

واختالف النتائج" بناء عىل ذلك.

التطور  يف  الياباين  النموذج  بني  مقارنة  إجراء  إمكانية  عدم  إىل  موطن  من  أكرث  يف  ُيشري  إذ  جيًدا  ذلك  بولحية  الباحث  أدرك  وقد 

التشابه  الباحث إىل  ُيشري  للياباين،  املماثلة  النماذج األوروبية  العريب. ففي حديثه عن  أو آسيوي ومنه  أورويب  آخر  نموذج  والتنمية وأي 

التاريخي )االجتماعي والفكري والديني واألسطوري( عىل درجة كبرية من  الحامل  أّن  إاّل  العالقات اإلقطاعية،  الظاهري يف طبيعة 

لتنتج  بوتقة واحدة  التوكوغاوا تمكنت من االنصهار يف  فاليابان يف عرص  املغريب.  الواقع  ينطبق حتى عىل  الذي  التجانس، األمر  عدم 

إجماًعا ومجتمًعا داخلًيا موحًدا ومتواصاًل أنتج ما يشبه اإلجماع حول رشعية اإلمرباطور وقدسيته، وهي القدسية الرشعية التي حافظت 

بدورها عىل تماسك املجتمع الياباين. واليابان تبنت األساليب الغربية، لكنها حافظت عىل هويتها الخاصة، فقادة اليابان "تبنوا األساليب 

يف  غربية")12).  األشياء  يابانية،  الروح  أي   ]...[ للمايض  والنفسية  والروحية  االجتماعية  الهوية  عىل  حافظوا  بينما  للغرب،  التكنولوجية 

املقابل، فإّن التجربة املماثلة للسلطان سليمان جاءت بنتائج عكسية لتلك التي جاءت بها التوكوغاوا؛ فالجبهة الداخلية لم تتوحد، ال 

بل عىل العكس، إذ شهدت ألواًنا مختلفة، عىل حد تعبري املؤلف، من الرصاع الداخيل السيايس واملذهبي والقبيل، فقد أفىض هذا الرصاع 

إىل إطاحته من السلطة.

يف الجانب اآلخر، فإّن إمكانية املقارنة اليابانية املغربية قابلة للتطبيق، إذا ما نظرنا إىل الظروف التاريخية التي شهدها الطرفان، 

وال سيما فيما يتعلق باإلشكالية األساسية التي تناولها كتاب يحيى بولحية، وهي البعثات التعليمية. فاملغرب يف النصف الثاين من القرن 

التاسع عرش عمل، كما يابان امليجي ومرص محمد عيل، عىل إرسال البعثات التعليمية إىل أوروبا لإلفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي 

فيها. فاملقدمات متشابهة، إاّل أّن النتائج كانت متباينة، ذلك أّن العائدين اليابانيني إىل وطنهم كانت لهم اليد الطوىل يف تكوين مجتمع 

ياباين جديد، بينما، يف املغرب، فاليد الطوىل كانت فقط لعناوين البعثات وليس لفاعليتهم، فقد عادوا من دون أن يكون لهم أي دور 

ُيمارسونه يف حياة مجتمعاتهم. ونقطة التشابه األساسية األخرى بني اإلصالح الياباين والعريب عامة واملغريب عىل وجه الخصوص تتمّثل 

أّن  والعثماين  والعريب  الياباين  التحديث  التشابه األخرى بني  نقاط  أبرز  السلطة. ومن  بأّن اإلصالح جاء من األعىل، أي من قمة هرم 

اإلصالح جاء يف األساس لخدمة العسكر، إاّل أّن ثمار التحديث والنهضة العسكرية ونتائجها لم تكن عىل املستوى نفسه بالنسبة إىل 

البلدين. فالصحيح أّن التحديث فيهما قام عىل أساس تحديث العسكر بالدرجة األوىل والقطاعات الداعمة له وفرض الرضائب التي 

11 املرجع نفسه، ص 44 - 45. 

12 سميث، ص 79.
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اليابان  الدولة عىل قاعدة "جيش غني وبلد قوي". واستطاعت  العسكر إىل تحديث  انطلقت من تحديث  اليابان  أّن  إاّل  تساهم فيه، 

نفسها  بالرسعة  االنطالق  من  مكنتها  كبرية  برسعة  املتوقع  األجنبي  الغزو  خطر  من  الحماية  تحقيق  بهدف  الجيش  تحديث  بالفعل 

لتحديث قطاعات اإلنتاج األخرى غري العسكرية. ففي الوقت الذي تم فيه تزويد الجيش بأحدث التكنولوجيا الغربية، تم تزويد املصانع 

اليابانية أيًضا بتكنولوجيا غربية عالية مكنتها من زيادة اإلنتاج والسيطرة عىل مصادر املواد الخام والبحث عن أسواق جديدة. فشعار 

تحديث العسكر أّدى "دورًا مزدوًجا، أي تحديث القوى العسكرية من جهة، وتحديث قاعدة اإلنتاج من جهة أخرى")13). أّما يف بعض 

البالد العربية كمرص واملغرب وكذلك الدولة العثمانية، فكانت املقدمات متشابهة مع اليابان إاّل أّن النتائج كانت مختلفة؛ مرص محمد 

عيل وإسماعيل عىل سبيل املثال أنفقت األموال الضخمة وسخرت موارد البلد للجيش واألعمال العسكرية، يف الوقت الذي لم توِل 

قضايا التنمية إاّل القليل من النفقات)14).

وقد حرص الباحث عىل االبتعاد عّما يعرف باملقارنة التقليدية أو امليكانيكية التي تقيض بإفراد فصل خاص ومنفصل يف البحث 

باملقارنة )املقابلة( بعد أن يكون قد قدم لها تاريخًيا، كما هو حال العديد من الدراسات التي انطوت عىل مواضيع مقارنة. فظاهر العناوين 

الكتاب  صفحات  امتداد  عىل  املقارنة  ملنهج  واضح  وحضور  وجود  ُتظهر  الكتاب  قراءة  أّن  إاّل  املقارنة،  من  النوع  ذلك  وجود  إىل  يشري 

ومنذ وقت مبكر ويف مواضيع متعددة. فجاء الفصالن الثالث من القسم األول والسادس من القسم الثاين بمنزلة تجميع وتأطري وتركيز 

للمعلومات املتعلقة بالبعثات التعليمية اليابانية واملغربية وهي املعلومات املتناثرة واملنترشة عىل مساحة الكتاب.

واملغرب كل عىل  اليابان  والرتبوية يف كل من  والتعليمية  والسياسية  تناول األوضاع االجتماعية  الباحث عىل  اتضح حرص  وقد 

حدة، وذلك يف فصلني مختلفني يف محاولة منه إليجاد مقاربة تاريخية بني أوضاع البلدين، بما يخدم الهدف الذي يسعى إليه، وهو 

إيجاد مقدمات تاريخية متشابهة أو مختلفة تفيض يف النهاية إىل تلمس النتائج التي أفرزتها تلك األوضاع. فهو بذلك يضع طبيعة النظام 

السيايس والتعليمي واإلداري والثقايف واألسطوري يف كال البلدين وطبيعة التجاوب الداخيل للضغوط الخارجية موضع تساؤل. وال يمكن 

هنا إغفال أّن أغلب املعلومات التي تناولها الباحث يف هذين الفصلني هي إعادة للتذكري )بأسلوب جديد وممتع( بكثري من املعلومات التي 

حملتها أغلب الكتب والدراسات التي تناولت مرحلة التوكوغاوا يف اليابان ومرحلة ما قبل الحماية الفرنسية عىل املغرب العربية واألجنبية. 

ويربز هنا الكتاب القيم الذي قدمه مركز دراسات الوحدة العربية )2010( للدكتور محمد أعفيف بعنوان أصول التحديث يف اليابان 

1568 - 1868، من دون أن نذكر الكتب األجنبية الكثرية والغنية التي عالجت تلك الفرتة. وقد برزت براعة الباحث يف الفصل الثالث من 
القسم األول، من خالل قدرته عىل إخضاع أوضاع البلدين خالل قرن من الزمن موضع املقارنة واالستنتاج. وهي مقارنة للمقدمات التي 

كانت متباينة أشد التباين، وأدت بطبيعة الحال إىل اختالف يف النتائج التي فرست "نجاح البعثات التعليمية اليابانية يف صناعة التنمية 

إىل حدود عام 1945، وفشل مثيلتها املغربية يف تحقيق ذلك" )ص 27(.

ثالثًا: إشكالية الخارج والداخل

املقدمات: العامل الخارجي واحد والداخيل متنوع ومتباين

الصحيح أّن العالقة بني العاملني الخارجي والداخيل أكرث من متداخلة ومتشابكة، إاّل أّن األمر الالفت لالهتمام هو مدى الحرية 

دخول  وال  التصنيع  وال  التعليم  يمنع  لم  األمرييك  فالضغط  والتحديث.  التطوير  عملية  يف  الداخيل  بنظريه  الخارجي  العامل  تركها  التي 

13 ضاهر، النهضة العربية والنهضة اليابانية، ص 293. 

14 املرجع نفسه، ص 292 - 293.
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 البعثات التعليمية يف اليابان واملغرب من أربعينيات القرن التاسع عرش

حتى أربعينيات القرن العرشين تباين املقدمات واختالف النتائج

الرساميل الضخمة إىل اليابان يف الوقت الذي استغلت فيه اليابان هذه الحرية أحسن استغالل ووظفتها أفضل توظيف. أّما يف املغرب 

فالسؤال هو إىل أي حد كان املغرب يتمتع بهذه الحرية؟ وهل سمحت الحماية الفرنسية للمغاربة بفتح املدارس وحرية التعليم والتطوير 

والتصنيع؟ فاليابان لم ُتشهر سيفها إاّل بعد أن مكنت نفسها يف الداخل سواء ضد جريانها اآلسيويني يف نهاية القرن التاسع عرش وبداية 

القرن العرشين أو ضد األمرييك املتشاطئ معها عىل املحيط الهادي يف الحرب العاملية الثانية، وهو ما لم يتسن للمغرب امتالكه. فعىل 

الرغم من أّن االحتالل عادة ما ُينظر إليه عىل أنه عامل سلبي، فإّن الوضع يف اليابان حمل بعض االختالف؛ فالتعاون الياباين األمرييك 

كان وثيًقا وأكرث من راسخ، واتفاقيات التعاون العسكري بني الواليات املتحدة واليابان وفرت للثانية الحماية التي سمحت لها بتخفيض 

نفقات الدفاع والتسليح إىل أقىص حدودها من جهة، ومكنت القائمني عىل النهضة اليابانية من االلتفات بصفة تكاد تكون كاملة نحو 

تكوين اقتصاد قوي وقادر عىل املنافسة ليس يف األسواق اإلقليمية بل والعاملية وتطويره من جهة أخرى. وهو األمر الذي عكسته مقولة 

العسكرتارية يف خدمة التطوير. ومما ال شك فيه أّن التوجهات األمريكية كان لها دور حاسم يف تطوير النظامني االقتصادي والسيايس 

لليابان. وعىل الجانب اآلخر، هل توافرت للمغرب يف الفرتة التاريخية عينها املعطيات واملقدمات نفسها لتحقق ما حققته اليابان؟

وعىل الرغم من أّن تجربة التحديث األوىل )إصالحات امليجي( قد انتهت إىل االحتالل األمرييك لليابان، فإنها أدت إىل إدخال 

تغريات بنيوية، ومثلت يف الوقت نفسه ركائز االقتصاد الياباين الحديث)15). فاملبتعثون املغاربة لم يكونوا أقل ذكاًء ونبوًغا وال رغبة من 

أمثالهم اليابانيني، إاّل أّن املشكلة كانت تكمن يف الدور الذي ُمنح لهم. فدورهم كان هامشًيا مقارنة بأدوار أخرى مارستها جهات أخرى 

متنفذة وأكرث سلطة، وهي األدوار التي مثلتها الدوائر املخزنية واالخرتاقات الغربية التي أخذت تزداد أكرث فأكرث يف الشأن املغريب. وإذا ما 

تم النظر إىل هذه الجزئية فإنها تتشابه يف اليابان واملغرب، إاّل أّن االختالف هو يف القسم الثاين من تلك الحقيقة؛ وجود سلطة عليا يف 

بالد الساموراي متفهمة تعتمد عىل نخبة من املستشارين األكفاء.

والخالف اآلخر املتعلق بمقدمات النهضة بني اليابان واملغرب هو القيمة التي منحها الشعب الياباين لبلده وإمرباطوره، وتجلت يف 

حقيقة إنكار الذات من أجل اليابان الجماعية. يف املقابل، وضمن هذا اإلطار، نجد الباحث يضع اللوم عىل املقدمات التي أطرت البعثات 

التعليمية املغربية، إذ يحاول أن يبنّي أّن النتيجة يمكن أن تكون واحدة فيما لو تم افرتاًضا تبديل الواقع، فهو يقول لو تم بالفعل "وضع 

نوابغ الطلبة اليابانيني ضمن منظومة الدولة واملجتمع املغربيني يف الفرتة بني عامي 1844 و1912 وإلحاق نوابغ الطلبة املغاربة بمؤسسات 

اليابان السياسية واإلدارية لكانت النتائج واحدة" )ص 303(.

يف اختالف مقدمات النهضة، يستحرض الكاتب أداء السلطة ودورها يف كال البلدين. فاألسطورة أعطت، بل وأضفت الرشعية املقدسة 

عىل النظام السيايس لعهد امليجي، من حيث أنه الوحيد الذي يجمع الشعب حوله، وهو يف الوقت نفسه الوحيد القادر عىل الحفاظ عىل سيادة 

اليابان وقدسية أراضيها. بمعنى آخر، كان لقدسية اإلمرباطور تأثري عميق يف عملية تطور املجتمع الياباين، بينما كان األمر عىل عكس ذلك 

يف املغرب، فقد عمل السلطان وحاشيته عىل استغالل املعطيات الثقافية والدينية للحصول عىل مرشوعية االستمرار يف السلطة والنفوذ، 

األمر الذي أدى إىل حدوث قطيعة بني نخبة املجتمع الذي مثلته املؤسسة اإلدارية واملجتمع نفسه. وهذا ربما قاد إىل الحقيقة التاريخية 

القاسية، وهي أنه لم يكن يوجد يف اليابان من وقف إىل جانب التدخل األجنبي أو طلبه ضد وطنه أو شعبه أو إمرباطوره، إذ كان الشعار السائد 

دائًما مجدوا اإلمرباطور وأطردوا الربابرة، بعكس ما كان يحدث يف املغرب فيما يتعلق بالحماية وعالقتها به.

وشغل التعليم أولوية يف مرشوع اإلصالحات التي أقدم عليها زعماء امليجي وقادتها. فقد ركزت الدراسات واألبحاث التي تناولت 

هذه اإلصالحات عىل حقيقة العالقة املتبادلة بني دور زعماء امليجي يف االهتمام بتطوير الحركة التعليمية ودور هذه الحرية يف تحقيق 

15 ضاهر، النهضة اليابانية املعارصة، ص 203.
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النهضة. فالعامل األساس وراء نجاح تلك اإلصالحات وتحقيق النهضة تمّثل باالهتمام الكبري الذي أواله قادة اليابان للتعليم، يف الوقت 

الذي أجمعت فيه الدراسات التي تناولت النظام التعليمي الياباين عىل أّن الفضل يف تطوير الحركة التعليمية يعود بالدرجة األوىل إىل فرتة 

حكم التوكوغاوا التي وضعت األسس والبنية التحتية التي استغلتها نهضة امليجي التعليمية. ضمن هذا السياق، ركز الباحث عىل أهمية 

الدور الفاعل الذي اضطلعت به املدارس يف إنجاح تجربة اليابان النهضوية وفشلها يف املغرب. فتجربة املغرب التعليمية لم تساهم يف 

الرتابط الثقايف واملجتمعي، وذلك بسبب الرتكيز عىل ترسيخ الوجود الثقايف الغريب عىل حساب دور املؤسسات التعليمية الوطنية الذي كان 

يتالىش إىل درجة فقدانه تأثريه وفاعليته. فاملحاوالت التعليمية املغربية ظهرت عاجزة وتفتقر إىل العمق أو السند املجتمعي الحقيقي أو 

إىل اإلرث الثقايف والحضاري، إضافة إىل غياب الرؤية السياسية الواضحة واملؤطرة. بينما نجد أّن اليابان قد عمل عىل مراجعة السياسة 

التعليمية بما يتالءم مع الرؤية الجديدة للتحديث الذي ُينشده املجتمع. وهنا يمكن الحديث عن "مدرسة وطنية فاعلة ومتفاعلة مع 

األصيل والدخيل من الثقافة والعلوم" )ص 351(

ويتفق ما خلص إليه الباحث مع ما حملته بعض الدراسات الرصينة التي تناولت تجربة النهضة اليابانية الناجحة من أّنها قد وجدت 

بذورها يف الفرتة التاريخية السابقة لفرتة امليجي، وهي الفرتة التي اختلفت فيها ظروف العرب عن ظروف اليابان. فنهضة امليجي ليست 

ا عن املرحلة السابقة )مرحلة التوكوغاوا( بل هي استمرار لها. فإصالحات امليجي استندت إىل خلفية تاريخية وثقافية  منفصلة حضارًيّ

وحضارية وسياسية عميقة دعت إىل اإلصالح والتغيري، والتي ُتمّثل أهم الصفات وأبرزها التي تميزت بها اليابان ليس عن التجارب 

العربية فحسب، وإنما عن الدول الرشقية عىل وجه العموم أيًضا)16).

النتائج: مختلفة ومتباينة ومتعارضة

الدول  إىل  واملغرب  اليابان  من  كل  أوفدها  التي  التعليمية  البعثات  دور  حول  الباحث  طرحها  التي  الرئيسة  اإلشكالية  تمحورت 

املتقدمة وأهميتها يف تحقيق النهضة الشاملة، بناء عىل أنها رشط ومطلب أسايس لنهوض أي أّمة. وقد عالج الباحث هذه اإلشكالية من 

خالل املقارنة بني مجتمعني مختلفني ومتباينني تاريخًيا وجغرافًيا. أّما اإلشكالية الثانية، والتي هي استكمال لألوىل وال تنفصل عنها، 

فهي ملاذا نجحت تلك البعثات يف قيادة اليابان التي تعرضت لتحديات خارجية وفشلت يف املغرب الذي تعرض بدوره لتحديات ومخاطر 

خارجية مشابهة لتلك التي واجهتها اليابان؟ وقد اعتمد الباحث يف سبيل ذلك منهًجا استقصائًيا تتبع من خالله الحوادث التاريخية 

واملجتمعية التي شهدها كل من املغرب واليابان عىل مدى نحو 250 عاًما، طارًحا الفكر والثقافة والدين واألسطورة وتطور هذه املعطيات 

بدورها  انتجت  والتي  واملناقشة،  والدراسة  البحث  بساط  عىل  واملغرب  اليابان  ملجتمعات  والجمعية  الفردية  الذهنية  يف  تأثريها  ومدى 

القاعدة املنطقية والخلفية الحقيقية لنجاح عملية التحديث والنهوض أو فشلها.

اضطلعت السياسة التعليمية ومنها تلك املتعلقة بالبعثات التعليمية بدور مؤّثر وفعال، ليس يف تطوير املجتمع الياباين تقنًيا فحسب، 

بل كانت لها نتائج مؤثرة يف املستوى االجتماعي أيًضا. فالبعثات التعليمية مّثلت، بصفة عامة، القاطرة الشابة التي قادت عملية التحديث. 

بغض  واإلداري،  التعليمي  املستوى  القيادية عىل  املراكز  ليسلموهم  الخارج  املبتعثني من  انتظار عودة  كانوا يف  التوكوغاوا  فساموراي 

النظر عن أصولهم االجتماعية. وتالقى ذلك مع سياسة الدولة اليابانية يف العمل عىل إزالة الفوارق الطبقية بني أفراد املجتمع الياباين، 

وإعطاء الفرصة للكفاءات الفردية املجردة تماًما من املوروث العائيل أو السيايس. وقد لخص مسعود ضاهر ذلك بالقول: "بقدر ما كانت 

والدراسات،  للبحوث  نماء  )الرياض: مركز  النهضوي  النموذج  اليابانية: دراسة يف أسس  التجربة  بونعمان،  الحقيقة، يمكن مراجعة: سليمان  16 للمزيد حول هذه 

2012(؛ ظاهر، النهضة العربية والنهضة اليابانية؛ أعفيف.
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اإلصالحات االجتماعية تتعزز عىل أرض الواقع، كانت العائلية تنحرس تدريجًيا ليصبح الدخول إىل الجامعات والوظائف العليا وفًقا عىل 

الكفاية الشخصية وليس عىل املوروث العائيل")17)، أو عىل حد تعبري فيليب دور مجتمع الجدارة مقابل املجتمع الورايث)18).

أبرز قضايا االختالف بني البعثات التعليمية املغربية ومثيالتها اليابانية تربز يف الطرف املسؤول عنها. ففي املغرب كانت جهة وحيدة 

أّما يف اليابان فقد كانت عدة جهات أو دوائر هي املسؤولة  مسؤولة عنها من حيث أهداف املرشوع وتمويله واالختصاصات والنتائج، 

عن تنظيم نتائج البعثات واستثمارها. ويف اليابان توّلت بعثة أيواكارا )إضافة إىل الحكومة التي مثلت اإلطار األسايس لهذه البعثات( 

اإلرشاف عىل الشؤون العلمية اعتماًدا عىل الخربة التي امتلكوها خالل اتصالهم بالغرب يف نهاية عهد الباكوفو، والتي كان لها إسهام 

كبري يف مسرية التحديث اليابانية، بدور يف انتقاء أفراد البعثات اليابانية. وقد أدركت اليابان أهمية التمويل يف عملية التحديث وإرسال 

بعثات واستقدام خرباء أجانب. وقد كان للتكتالت االقتصادية اليابانية التي سمحت الحكومة بتأسيسها دور يف إرسال وفودها التعليمية 

اليابان تمكنت بفضل اإلمكانيات  إّن  القول  الخاصة واملستقلة عن الحكومة إىل الواليات املتحدة األمريكية. ويف هذا الصدد، يمكن 

التعليمية  املؤسسات  التعليم يف  وتوفري  املتحدة،  والواليات  أوروبا  اليابانيني يف  املتعلمني  تمويل دراسة آالف  امتلكتها من  التي  املالية 

والرتبوية الداخلية. وقد استعانت من أجل ذلك بخرباء أجانب من تخصصات عديدة  )ص 680(.

اقتصادية  مكونات  من  به  ارتبط  وما  املهيمن  العسكري  والسيد  الوحيد  السيايس  الرمز  من  تخلصت  قد  كانت  اليابان  وألّن 

واجتماعية، فقد مارست البعثات التعليمية بعد عودتها الدور املتوقع منها. أّما يف املغرب فقد كان الوضع معكوًسا؛ فالبالد خاضعة لسلطة 

املخزن الحسني الذي كرس البعثات التعليمية سبًبا لبقائه واستمراريته. وألّن املغرب كان يخضع لتنافس استعماري، فسياسته التعليمية 

لم تتمكن من التخلص من هذا التأثري؛ فاليابان اتبعت النموذج الربويس مثااًل تحديثًيا خارجًيا. فهذا الخيار كان متحررًا من أي ضغوط 

خارجية، وال يخضع ألي حسابات إقليمية أو دولية، عىل عكس ما كان يحصل مع البعثات التعليمية املغربية. وقد قادت هذه الحقيقة 

إىل أّن عملية إرشاك الخرباء األجانب أو االستعانة بهم يف عملية إيفاد البعثات التعليمية املغربية كانت تتم عىل خلفية سياسية تهدف 

إىل استغالل الرصاع بني الدول اإلمربيالية.

كانت رشوط اختيار أفراد البعثات التعليمية يف املغرب تقع عىل أبناء املؤسسة العسكرية املخزنية، ومن صغار السن والنجباء وأصحاب 

الذكاء والذين يملكون االستعداد للتعليم والطاعة، األمر الذي ُيظهر تفرد املخزن بانتقاء املبتعثني بل والهيمنة عىل عملية اإلصالح والتحديث 

برمتها. ويضاف إىل هذا األمر عدم امتالك رؤية واضحة وثابتة يف االنتقاء، ما أدى إىل وجود عوائق بني منظومة التعليم املتأخرة أساًسا والهدف 

من اإلصالح واالنفتاح عىل اآلخر املتطور. أّما يف اليابان، فبعد أن كان يقع اختيار البعثات التعليمية اليابانية عىل من ينتمي إىل طبقة الساموراي 

العسكرية الحاكمة، عمل امليجي عىل انتهاج سياسة جديدة يف انتقاء أفراد البعثات التعليمية، وذلك عىل أساس الكفاءة ومستوى التعليم األمر 

الذي ساهم يف تعميم التعليم وانتشاره عىل أوسع نطاق، ذلك أّن تقليد املناصب كان يعتمد أساًسا عىل الشهادة الجامعية من الخارج. فكانت 

النتيجة تتمثل بانخراط البعثات التعليمية اليابانية العائدة واندماجها الكامل يف إدارة شؤون البالد وتزويدها بعوامل التقدم والتطور، بينما 

اختفى نظراؤهم املغاربة ولم يظهر لهم أي دور يتالءم مع األمل املعقود عليهم، وال مع األموال والنفقات الباهظة التي أنفقت عليهم.

وكان للموقع الجغرايف دور مهم يف رسعة إنجاز عمليات التحديث والنهضة. فموقع البالد العربية اإلسرتاتيجي حساس بالنسبة إىل 

الدول االستعمارية الطامعة، بينما نجد أّن بالد النيبون )19) تقع يف طرف العالم، ومن ثّم فهي يف طرف اهتمامات الدول اإلمربيالية وأطماعها.

17 ضاهر، النهضة اليابانية املعارصة، ص 76.

18 Roland Philip Dore, Education in Tokugawa Japan (Ann Arbor, Mich.: Center for Japanese Studies, The University of Michigan, 1992), 
p. 193.

19 أو نيهون. ونيبون كلمة مكونة من قسمني. األول )ين( أي الشمس، والقسم الثاين )هون( أي املنبع أو األصل. وكلمة نيبون تعني مصدر الشمس أو مرشق الشمس.
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رابًعا: منهجية البحث ومصادره

منهجية الكتاب

مما ال شك فيه أّن منهجية أي كتاب أو بحث تعتمد بالدرجة األوىل عىل وجود فرضيات أو مقوالت حول جوانب معّينة يقتيض األمر 

سربها ودراستها. والكتاب الذي بني أيدينا اعتمد أساًسا عىل منهجية وجود مقوالت تؤكد، بما ال يدع مجااًل للشك، وجود عوامل تشابه 

واختالف تجمع بني دور البعثات التعليمية يف صريورة النهضتني العربية واليابانية. وال بد عند دراسة ظاهرة تاريخية متعددة الجوانب 

تتوقف  وال  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  العلوم  بمنهج  تبدأ  منهجية  تعددية  يعتمد  مالئم،  منهج  اتباع  من  اإلشكاليات  كثرية 

التي  النظرية  واملقوالت  الدراسات  تتبع  منهج  الباحث هو  اتبعه  الذي  األبرز  املنهج  ولعل  والثقايف.  الحضاري  التطور  منهج تقيص  عند 

أطلقها كّتاب وباحثون تناولوا تلك الظاهرة سواء أولئك اليابانيون أو املغاربة. أضف إىل ذلك أّن دراسة ظاهرة تاريخية أو حضارية تمتد 

عىل مسافة زمنية طويلة كتلك التي تناولها الباحث تستلزم اتباع املنهج االستقرايئ التاريخي، عالوة عىل اتباع منهج وصف وتفحص 

واستقراء للوثائق والنصوص التاريخية األصلية التي ظهرت بلغات مختلفة، للوقوف عىل الذهنية الحقيقية التي كانت وراء الخطاب 

النهضوي لكال البلدين )ص 28(.

مصادر الكتاب

أشار الباحث إىل عدم وجود دراسة عربية تناولت بالتفصيل موضوع البعثات التعليمية اليابانية، مع وجود عدد قليل من الدراسات 

399 - 430( بعنوان "التعليم  الرائعة التي قدمها محمد أعفيف يف الفصل العارش )ص  الفرنسية. يف املقابل، ال يمكن إغفال الدراسة 

والدراسات الغربية" جزًءا من البحث الذي قدمه حول أصول النهضة اليابانية، وال سيما يف عرص التوكوغاوا. وقد كان اعتماد الكتاب 

الذي بني أيدينا أساًسا عىل الكتابات اليابانية التي ُترجمت إىل اإلنكليزية، إضافة إىل الكتابات اإلنكليزية نفسها واألملانية والدراسات 

اليابانية التي تمت ترجمتها إىل اللغة العربية.

أّما فيما يتعلق باملصادر التي اعتمدها كتاب بولحية، فقد تنوعت بني املصادر املغربية التي تطرقت إىل موضوع البعثات التعليمية، 

والتي تتوافر يف دورية الوثائق وخزانة تطوان العامة ومديرية الوثائق امللكية والخزانة الحسنية. وقد نوه الباحث إىل أّن هذه املصادر 

واملصنفات مّثلت األساس الذي اعتمدت عليه املؤلفات والدراسات واألبحاث الحديثة التي ظهرت الحًقا. وال نعرف السبب يف عدم 

اعتماد الباحث عىل أهم الدراسات اإلنكليزية التي تناولت موضوع التعليم يف عرص التوكوغاوا، وهي الدراسة التي أعدها روالند فيليب 

دور، بل وتجاهلها ولم يأِت عىل ذكرها. فأهمية دراسة فيليب دور تنبع من اعتمادها أساًسا عىل املصادر والوثائق اليابانية وعىل كتابات 

اليابانيني أنفسهم حول املوضوع نفسه، األمر الذي جعل منها الدراسة املرجعية األكرث أهمية وموثوقية عند الباحثني واملهتمني بالحركة 

التعليمية اليابانية يف عهد التوكوغاوا)20).

20 تناول فيليب دور الحركة التعليمية يف عرص التوكوغاوا يف تسعة فصول. تضمن الفصل األول دراسة استقصائية للمنح الدراسية والتعليم يف عرص التوكوغاوا. وعالج 

الفصل الثاين أهداف تعليم الساموراي والتعليم األخالقي واملهني وتعليم املرأة. بينما تحدث الفصل الثالث عن املدارس اإلقطاعية )مدرسة يونيزاوا Yonezawa مثااًل(؛ 

التنوع والتنظيم واالحتفاالت والتدريب العسكري والكتب واملكتبات واملنح الدراسية والعاملني فيها إضافة إىل مسألة تراجع العلمانية. وعالج الفصل الرابع املنهج التقليدي 

يف التعليم من خالل الرتكيز عىل الدراسات الصينية والعلوم والتدريب العسكري. وتاله الفصل الخامس الذي تناول التجديد الياباين يف مجال التعليم من خالل االعتماد 

عىل التعليم الغريب ُمركزًا خاصة عىل الطب والتعليم العسكري. وتناول الفصل السادس مهارة املدارس وتدريبها ونظامها. أّما الفصل السابع فتناول العوام واألسياد، بينما عالج 

الفصل الثامن مدارس ترياكوياTerakoya؛ محتواها ومدرسوها، إضافة إىل املؤسسات التعليمية األخرى املوجودة يف اليابان يف فرتة الدراسة التي تناولها الكتاب. أّما الفصل 

التاسع واألخري فتناول اإلرث التعليمي الياباين من خالل الرتكيز عىل محو األمية واملزايا التي حققها واملواقف السياسية للساموراي والجدارة واملنافسة.
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 البعثات التعليمية يف اليابان واملغرب من أربعينيات القرن التاسع عرش

حتى أربعينيات القرن العرشين تباين املقدمات واختالف النتائج

التي كان يمكن أن تكون دعامة  الوثائق  البريوقراطية اإلدارية كانت عائًقا أمام الحصول عىل بعض  أّن  الباحث إىل  وقد أشار 

مسألة الرشق  اليابانية، وكتاب  للبحث. عىل الجانب اآلخر، كانت سرية فوكوزاوا يوكيتيش الشخصية من أهم املصادر  إضافية مهمة 

األقىص)21) لبيري رينوفني وكتاب نوبورو كوياما)22)، إضافة إىل كتب أخرى حديثة. وأشار الباحث إىل أنه يف مقابل صعوبة الحصول عىل 

العالم من خالل توافر  اليابانية املتاحة يف جميع أنحاء  الوثائق  العربية املتعلقة باملوضوع، نجد سهولة كبرية يف الحصول عىل  الوثائق 

مواقع إلكرتونية متخصصة منها موقع الدييت.

خامتة

أثبت التاريخ وحوادثه أّن إنسان اليابان من أكرث شعوب العالم، إن لم يكن أكرثها، براعة يف التقاط اللحظة التاريخية واستغاللها 

عليه  املفروض  الخارج  براعة يف تحويل ضغط  أكرث  النيبون  إنسان  أّن  ذلك  بلده. واألكرث من  بما يخدم مصالحه ومصالح  وتوظيفها 

وسلبية الداخل الضاغط وإشكاالته إىل عامل إيجايب فعال لتحقيق التطور والتقدم الذي يسعى إليه. وقد تمكن الباحث املغريب بولحية 

من الوقوف عىل تلك الخاصية التي يتميز بها الشعب الياباين من خالل استعراض البعثات التعليمية عىل أنها من اآلليات والعوامل 

الغرب  فصلها؛  يمكن  ال  املغرب  يف  أو  اليابان  يف  سواء  املتباينة  التحديث  أسباب  أّن  الباحث  ويؤكد  التحديث.  تحقق  التي  األساسية 

تباين  إىل  بدورها  أدت  التي  األسباب  تباين  ثّم  ومن  أخرى،  جهة  من  منهما  بلد  بكل  الخاصة  العامة  واألوضاع  جهة،  من  الرأسمايل 

النتائج واختالفها.

وال ُيلقي الباحث فشل اإلصالح يف املغرب عىل جهة بعينها وال نخبة أو فئة اجتماعية محددة أو حتى فكر سيايس أو ديني، بل 

كل هذه املقدمات واألسباب مجتمعة أدت إىل إفراغ الداخل وأنتجت بالنتيجة مجتمًعا مغربًيا عاجزًا يف ظل غياب مفهوم االنتماء إىل 

الوطن واألّمة، غري قادر عىل امتالك إمكانيات التحديث واإلصالح والنهضة أو استيعابها وتطويرها. بمعنى آخر العجز عن التوفيق بني 

التقليدية والحداثة عىل املستوى املجتمعي، وهي الخاصية التي تمتعت بها اليابان واضعة رموزها الثقافية واتجاهاتها السياسية والدينية 

والعقائدية عىل أساس تراكم كمي ونوعي هائل للتاريخ والخربة الفيودالية، وموظفة إياها من أجل خدمة هدف التحديث املنشود.

وُيركز الباحث عىل الصفة الفردية التي ميزت محاوالت اإلصالح املغربية وارتباطها بشخص بعينه تستمر بوجوده وتزول بزواله، 

وهي ربما الصفة التي ظّلت تميز كل محاوالت اإلصالح والتنمية التي شهدتها البالد العربية )حال السلطان يف املغرب ومحمد عيل 

يف مرص(، وهو أمر بال شك ُيساق عىل واقع البالد العربية الحايل. فاملحاوالت الفردية غالًبا ما ترتافق بحاالت من االرتجال والعشوائية 

واالنتقائية واالتكالية وفقدان الحس الوطني الضامن أساًسا لنجاح أي عملية تحديث أو إصالح منشودة. فهدف املحاوالت الفردية 

األسايس هو سعيها إلثبات نفسها والعمل عىل تشكيل املجتمع عىل مقاييسها وبما يالئمها )البالد العربية(، بعكس املحاوالت الجماعية 

التحدي  حجم  مع  وتتجاوب  تتالءم  جديدة  وطنية  ومعايري  مقاييس  عىل  املجتمع  تشكيل  إىل  إليه  تسعى  فيما  تسعى  التي  الوطنية 

الخارجي والضغط الداخيل )اليابان(.

21 Pierre Renouvin, La Question d’Extrême–Orient: 1840 - 1940 (Paris: Hachette, 1946).

22 Noboru Koyama, Japanese Students at Cambridge University in the Meiji Era, 1868 - 1912, Ian Ruxton (trans.), with an introduction by 
John Boyd (Morrisville: Lulu, 2004).
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ومما ال شك فيه أّن تجربة الكتاب ُتضاف إىل تجارب أخرى سابقة، أحوج ما تكون إليها مجتمعاتنا العربية، قدمت دروًسا وِعربًا 

قدمتها التجربة اليابانية أنموذًجا مثالًيا ناجًحا لبلد عاىن تقريًبا األخطار والتهديدات الخارجية والتحديات عىل مستوى البنية املجتمعية 

الداخلية نفسها، إاّل أنها أثمرت نتائج مختلفة من خالل سرب تلك األسباب واملقدمات ووضعها عىل طاولة البحث التاريخي الرصني.

التاريخي الذي يجب أو توضع فيه  اليابانية واملغربية خالل قرن تقريًبا يف إطارها  التعليمية  البعثات  الباحث يف وضع  وقد نجح 

من دون اسرتسال يف التوصيف أو مبالغة يف االختزال، ُمقدًما بذلك دراسة تاريخية مقارنة متميزة ُتغني املكتبات العربية وتزود الباحثني 

واملهتمني والحريصني عىل سرب أسباب فشل النهضة العربية ونجاح اليابانية من خالل تقديم معطيات جديدة. لكّنه مع ذلك، لم يقدم 

لنا اقرتاحات أو حلواًل، مبنية عىل الدراسة القيمة التي قدمها، ألسس ومقدمات يمكن أن ُتساهم وتقدم ألبناء البالد العربية الحريصني 

يوصلنا  أن  يمكن  الذي  الطريق  تلمس  يف  ضالتهم  يجدون  عّلهم  منها،  االستفادة  من  تمكنهم  ووطنيتهم  وطنهم  عىل  والغيورين 

ويوصلهم إىل ما وصلت إليه اليابان أواًل والدول املتطورة األخرى ليس آخرًا.

وما أشبه اليوم باألمس؛ فالبالد العربية اليوم ال تختلف كثريًا عن املايض، فهي لم تتمكن حتى أيامنا هذه من تقليد نموذج خارجي 

مالئم وفعال، وال هي أوجدت طرًقا تحديثية خاصة بها، وال هي أبدعت أنموذًجا خاًصا بها ُيمكنها من تحقيق التطور والتحديث املطلوب. 

فأين يكمن الخلل؟ وأين هي مواطن القصور؟ هل تكمن يف قدرات أبناء البالد العربية وثقافتهم الوطنية وخصائصهم االجتماعية؟ 

أم أّن األمر يتعلق دائًما باإلطار السيايس واإلداري واالجتماعي والثقافة الوطنية التي يجب أن تخلق جياًل واعًدا مؤمًنا بدوره أواًل، 

وبرضورة املساهمة يف تحديث البلد عىل أسس التقدم والحضارة، وأن يمتلك يف الوقت نفسه إرادة التغيري واإلصالح والعقل الواعي؟

ومما ال شك فيه أّن ما وصلت إليه البالد العربية نتيجة فشل محاوالت التحديث والتنمية واإلصالح من أوضاع مأساوية ونتائج 

العربية  البالد  حاجة  عن  السؤال  عن  ُتجيب  ألن  كافية  الوطني  واالنتماء  واألخالقية  واالجتماعية  التعليمية  املستويات؛  عىل  كارثية 

واملواطن العريب املاسة اليوم، أكرث من أي وقت مىض إىل تجربة إصالح وطرق تحديث خاصة بنا نحن أّمة العرب، ال ُتقلد أي أنموذج 

عاملي آخر عىل املستويات كافة.
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مقدمة

ال مشاّحَة اليوم يف أّن التاريخ الراهن بدأ يشغل اهتمام املؤرخني الباحثني والدارسني يف وطننا العريب، عىل الرغم من الصعوبات 

التي تجابه دارسيه. فكرثة وثائقه وتنوعها ال تشفع التعامل معه وال تيرّس ذلك؛ ألّن أحداثه وتداعياته ما زالت مستمرًة بني ظهرانينا، 

والفاعلون الرئيسون فيها ال يزالون ينسجون تفاصيلها، ويتحكمون يف مسارها، ما جعل اإلقدام عىل قضاياه رضًبا من رضوب املغامرة 

العلمية، إال أّن سرب أغوارها يميط اللثام عن كثري من األحداث، وهو ما يجعل املؤرخ الراهنّي يف قلب الحدث، يتقاسمه مع رواد علوم 

وأصناف أخرى من املعرفة )السوسيولوجيا، واألنرثوبولوجيا، والصحافة ... إلخ(.

إّن املؤّلف الذي بني أيدينا، املعنون الحسن الثاين: امللك املظلوم يندرج يف هذا املضمار، إذ يغطي وقائع ُسّيجت بالكتمان، وربما 

كان املقرتب من الخوض فيها قبل خمس عرشة سنًة يعّرض نفسه لإليذاء الجسدي. وبالجملة، فإّن املؤلَّف يشّكل إضافًة نوعيًة يف 

دراسة التاريخ السيايس املغريب.

لقد اختار املؤلف فرتًة من أشّد الفرتات التي عرفها التاريخ املغريب املعارص تعقيًدا، من حيث تداخل األحداث وكرثتها وخطورتها عىل 

وحدة البلد واألمة املغربية. وإىل جانب ذلك، اختار شخصيًة ظّل ُيثار حولها كثري من الجدل، وزاد عىل ذلك أْن نعته بـ "امللك املظلوم"؛ 

ا مؤلَّف  إنه امللك الحسن الثاين. كل هذا وغريه، جعل هذا املؤلَّف ُيثري كثريًا من التساؤالت والنقاشات، ولم ال التشويق العلمي؟ إنه حقًّ

، عىل الرغم من نقائص قد تكتنفه. نوعيٌّ

بنية الكتاب وشكله واملوجهات الناظمة لتأليفه

ثانوية وضّم  - إىل عرشين عنرًصا مركزًيا، تتفرع من كل واحد منها عنارص  قّسم املؤلف كتابه - عىل غري عادة كثري من املؤلفني 

من  الحقيقي  املغزى  ليبني  الكتاب؟"،  هذا  "ملاذا  مقدمة:  بمنزلة  وهو  األول،  العنرص  يف  تساءل  وقد  صفحًة.  وتسعني  وثمايَن  ثالثمئة 

إّن  قائاًل  ليستدرك  القراء" )ص 5(،  بثقة  املجازفة...  املظلوم "هو منتهى  بامللك  الثاين  الحسن  بأّن وصف  البداية  منذ  يقّر  إْذ  التأليف، 

القراءة املتأنية للكتاب ستمّكن القارئ من اكتشاف مربرات وصف الحسن الثاين بالظالم، والعنارص املفرسة لوصفة باملظلوم )ص 59(.

يدعي املؤلف، يف إجابته عن السؤال السالف، أّن مفاجأة القارئ ستكون كبريًة أمام الكشوفات املوثقة التي أوردها يف منت كتابه، 

5(. ومن خاللها، "يبقى  العاّم؛ "فقد كان سلطاًنا للممنوع من األخبار )ص  الرأي  الثاين يرفض وصولها إىل  وهي التي كان الحسن 

للقارئ املتعمق االختيار املوسع، بني أحقية الحسن الثاين، يف وصفه بامللك املظلوم، وبني الحاالت التي بررت لزمن طويل، وصفه بامللك 

الظالم" )ص 7(.

املنهج املعتمد واآلليات املصدرية

يستطيع القارئ الراصد للمنهج الذي توخاه املؤلف أن يكشف عن اإلسرتاتيجية التي جرى اعتمادها يف التأليف، والتي تأسست 

عىل ثالثة مرتكزات، هي:

استحضار التاريخ من أجل الدفاع ورّد االعتبار ملسرية شخص/ امللك يف ما سّماه "عودة الوعي".

التمييز بني املغرب بنيًة ومنظومًة، والحسن الثاين إنساًنا وملًكا.
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تبّني املقاربة التربيرية باستحضار تمّيز الفرتة املدروسة، من حيث تداخل األحداث وخطورتها.

التقليدي املعتاد بخصوص صدقية املؤلِّف ونزاهته  شّكلت تلك املرتكزات، إذن، خيًطا ناظًما للكتاب، ما يجعلنا نطرح السؤال 

وحياده. فقد كان من املتتبعني لحياة امللك )الحسن الثاين( الذي تربطه عالقة عائلية، وإن عَلت. فقد واكب مسريته منذ والية عهده إىل 

يوم وفاته. يقول يف هذا الصدد: "تتبعته وحسبت خطواته ملدة أربعني عاًما، عشت فيها الهزات الصحفية التي عرفها املغرب، بقوة الحياد 

الذي اخرتته" )ص 167(. فهل ُوّفق يف ذلك علًما أّنه قال: "لم يثبت يوًما، ال مبارشًة وال عن طريق أّي وسيط أن حصلت من الحسن 

الثاين عىل أية صلة مادية... إلخ"؟ )ص 188(. لقد استحرض مشاهداته وحواراته، خصوًصا أّنه عايش "نخبة" الحسن الثاين؛ من وزراء 

ومديرين، وعمال، وسفراء، وعسكريني وضباط، وأطباء، ومهندسني، ومحظيني، ومبعدين، وسياسيني مقربني أو منفيني، ومرتزقة، 

وكّتاب، وصحافيني، وشعراء، وفنانني.

واألكيد أّن املؤلف يعتمد عىل ذاكرته الذاتية يف استحضار أحداث جرت منذ مدة طويلة؛ ذلك أّن شخصها املركزي )الحسن الثاين( 

تويف منذ خمس عرشة سنة، وهو ما يمكن إدراجه ضمن سياق االسرتجاع التاريخي، ما جعل مدى قدرته عىل تقديم املعلومات بموضوعية 

وحياد موضوع تساؤل. ففي عديد األحيان، نالحظ أّن أحكام املؤلف وتربيراته تحتاج إىل كثري من املراجعة والدقة وقوة اإلقناع؛ ألّن 

االنعكاسات النفسية، وغياب املقاومة تجاه أشكال الرقابة الرسمية أو الذاتية موجودة وحارضة بقوة )سنوضح ذلك الحًقا(.

ومّما يضاف إىل الخلل املنهجي لدى املؤلف أّن كتابه حول الحسن الثاين هو يف الوقت نفسه مذكرات لشخص املؤلف نفسه. ففي 

أغلب األحيان يحرص عىل إبراز ذاته واصًفا إياها بالعفاف والرصاحة والرصامة، ونحو ذلك، حتى يف حال كونه يف حرضة امللك. ومن ثّم، 

فقد استحرض املعلومات استحضارًا انتقائًيا يخضع لرشوط لحظة التدوين وظرفيتها. وهكذا، فإّن صورة الحسن الثاين وصورة املؤّلف 

ُأعيد تركيبهما مرتني: األوىل، حني تسجيله لألحداث يف ذاكرته. والثانية وقت تدوينها، وهو ما يجعلها معّرضًة للتحريف والنسيان وضياع 

التفاصيل. وُيالحظ أيًضا أّن منهجية املؤلف اتسمت أحيانا بالتكرار. فطاملا يتّم استحضار األحداث نفسها وإدراجها عدة مرات ضمن 

التفسري والتعليل  القارئ عجزه عن االنفالت من سلطة  الكتابة عند املؤلف، يستشف  عناوين وسياسات مختلفة. ويف سياق منهجية 

والتربير لألحداث التي حصلت للملك أو حصلت باسمه، مستحرًضا كل آليات الدفاع عنه لتربئته وإلصاقها باآلخر/ املحيط.

ولكن من باب اإلنصاف، وجب القول إّن املؤلف وهو يتطرق إىل أحداث تندرج يف سياق التاريخ الراهن، عمل عىل استحضار 

ليكتبوا،  الحامية،  األيام  جمهوريو  وحتى  املايض  وثوار  املعارضة،  أقطاب  عاد  إذ  الوعي"؛  "عودة  سّماه  ما  يف  وكثرية،  متنوعة  وثائق 

ويوثقوا اعتذاراتهم عّما صدر عنهم يف حّق الحسن الثاين، ليكتب أحدهم: "إنا ظلمناه" )ص 7(، كما أنه حاول رصد عدة وقائع، ما زالت 

مستمرة بني ظهرانينا، بل إنه يُعّد أغلبية شخصيات املؤلف ما زالت بيننا، ما جعله يدعوها إىل التعقيب والنقد وإبداء الرأي يف ما أورده. 

فإْن حدثت، فإّن املؤلَّف سيتّم إغناؤه بسماع الرأي اآلخر.

وأّما بخصوص اآلليات املصدرية بالنسبة إىل املؤلِّف، فقد كانت متنوعًة بني آلية الذاكرة أو "اسرتجاع التاريخي"، عاضًدا إياها 

بكتابات تحليلية آنّية، وما سمعه من الفاعلني املركزين واملؤّثرين يف األحداث من روايات شفهية، فضاًل عن مشاهداته املبارشة، وهو 

القريب منها. ويف عديد األحيان كان فاعاًل وطرًفا فيها.

فبخصوص آلية املصدر املكتوب، يمكن القول إّن املؤلف استحرض ما كتب آنذاك، وما كتب حني التأليف، مستهدًفا الرفع من 

درجة التحليل املوضوعي، وكذا مّده بجرعات من التوثيق واإلقناع. وبالنسبة إىل آلّية املصدر الشفهي، فقد عمل املؤلف عىل االتصال 

الواحدة واملتعددة املصدر. وأّما اآللية  آنذاك، ما جعله يقارن بني روايات الحادثة  املتعددة  بالنظر إىل موقعه وعالقاته  الفاعلني  بأغلب 
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الثالثة، فتكمن يف املشاهدة بالعيان، وهي التي مّكنته من الوقوف عىل أحداث لن تكون متاحًة إال لقلة محدودة من غري الفاعلني فيها 

)أطرافها(، وهو ما ُيعطي املؤلََّف صبغته النوعية والتميزية.

اإلرث االستعامري وتحديات االستقالل

نعت املؤلِّف الحسن الثاين بالشخصية القوية "القمعية"، إىل درجة أنه لم يجرؤ أحد سواه - سواء كان خطيًبا أو مثقًفا أو عاملًا... إلخ - 

ِإَنّ  عىل الجهر برأٍي يخالفه، حتى يف حال تعّلق األمر بقراءة آية قرآنية ورد فيها اسم ملٍك يف موضع الذم والقدح مثل اآلية: ﴿َقاَلْت 

اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا َقْرَيًة َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعَزَّة َأْهِلَها َأِذَلًّة وََكَذِلَك َيْفَعُلوَن﴾)1) )ص 9 - 10(.

وللكشف عن االهتمام الذي أواله الفرنسيون لبناء شخصية األمري )امللك املستقبيل(، أشار املؤلف إىل أنهم عملوا عىل إدماجه يف 

املدارس الفرنسية، وجندوه ضمن صفوف قواتهم البحرية، و"أذاقوه طعم الرشوة يف حاالت متميزة ومثبتة ورسبوا تحت لسانه حالوة 

التجارة عندما وظفوه يف مؤسسة 'أونا' ONA")2) )ص 12(.

واستعرض املؤلف عدة صور من االغتيال السيايس عرب تاريخ املغرب )ص 25 - 27(، ليخلص إىل السؤال املركزي التايل: أّي مغرب 

أقّروا أنهم كانوا أمام مغربني: مغرب املخزن ومغرب السيبا؟)3)   - الفرنسيني - وهم يحكمونه  أّن  هذا الذي خّلفه االستعمار، خصوًصا 

)ص 28(. فبحلول ترشين الثاين/ نوفمرب، 1955، عادت األرسة املََلكية من املنفى )من مدغشقر(، وبعد سنة حصل االستقالل "الذي 

واالغتياالت  الجسدية  التصفيات  فاندلعت   ،)28 )ص  البالد"  إلدارة  املقتدرة  األُطر  عىل  تشتمل  تكن  لم  التي  الوطنية  الحركة  فاجأ 

السياسية)4) )ص 29(، ما جعل الحسن الثاين )بعد عام 1961( يستشعر الخطر الذي يتهّدده ويتهّدد امللكيات )ص 35(. وقبل ذلك، 

اندلع رصاع رفاق االستقالل يف ما بينهم )دار بريشة(، وباألخص حزب االستقالل وحزب الشورى واالستقالل)5).

واستناًدا إىل روبري ريزيت يف كتابه األحزاب السياسية املغربية Les Partis Politiques Marocaines، أورد املؤلِّف حدًثا غايًة يف 

األهمية والخطورة، قائاًل: "كشفت وثائق عرثت عليها الحكومة الفرنسية مبكرًا يوم ظهور الحركة الوطنية، تتضمن الئحة الحكم باملغرب، 

كانت جاهزًة يف حالة قبول الفرنسني ملفاوضة االستقالل" )ص 45(. والغريب أّن املؤلف سّلم بهذه الرواية عىل علة مصدرها وضعف 

سياقها وواقعيتها، فأصدر حكمه قائاًل: "من أجل ماذا سيضحي ملك بعرشه ويقبل السجن والتنكيل... إلخ" )ص 45(. إذن، من الراجح 

أن تكون "الوثائق" مدبرًة من املستعمرين لإليقاع بني امللكية والحركة الوطنية، وذلك دأبهم يف كل البقاع واألزمنة. ولم يتواَن املؤلف يف 

كيل االتهامات للحركة الوطنية وهي التي لم يكّلف زعماؤها أنفسهم –بحسب زعمه - حتى تقديم طلب إلدارة االستعمار من أجل السماح 

لهم بزيارة امللك يف منفاه )ص 48(، بل طالبوا أثناء مفاوضات االستقالل بـ "الجمهورية املغربية" كأساس للحكم )مطلب الشوريني(، 

أو تأخري االستقالل )مطلب عبد الرحيم بوعبيد(، )ص 48(. ويجزم املؤلِّف، استناًدا إىل كتابات غري محايدة دائًما )بيري جويل جمهورية 

1 )النمل: 34(.

2 هي اختصار فرنيس لـ Omnium Nord-Africain؛ وهي رشكة متعددة النشاطات، ُأّسست عىل يد االستعمار الفرنيس كفرع ملجموعة "Paribas"، وهي ُتعدُّ اليوم أكرب 

رشكة مغربية عىل اإلطالق، وإحدى أضخم الرشكات يف شمال أفريقيا، ويرجع تأسيسها إىل عام 1919 أيام الحماية الفرنسية للمغرب.

3 Jonathan Wyzrtzen, “Construction Marocco: The colonial struggle to define the nation, 1912 - 1956,” PhD. Dissertation, The Faculty of the 
Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington, 2009, p. 23.

4 عبد الحي مودن، العنف السيايس يف مغرب االستقالل، سلسلة ندوات ومناظرات، رقم 133 )الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2006(، ص 47 - 56.

5 بخصوص االغتيال السيايس خالل هذه الفرتة من تاريخ املغرب، انظر: محمد لخواجة، عباس املساعدي: الشجرة التي تخفي غابة جيش التحرير )الرباط: دار أيب 

رقراق للطباعة والنرش، 2011(، ص 215 - 235؛ الزايك عبد الصمد، عدي وبيهي: العامل املتمرد، دراسة يف مسار النخب املغربية التقليدية من الحماية إىل االستقالل 

)الرباط: مطابع الرباط نت، 2015(.
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من أجل ملك: تاريخ االستقالل املغريب Une République pour un roi: Histoire de l'indépendance marocaine(، بأّن منطق 

السياسيني املغاربة املفاوضني كان هو عدم رجوع محمد الخامس إىل عرشه )ص 49(.

الشعبية)6)  للقوات  الوطني  االتحاد  رموز  مع  الثاين  الحسن  رصاع  إىل  تطّرق  السيايس،  الرصاع  هذا  عن  الحديث  سياق  ويف 

)ص 35 - 36(، وفّصل كذلك حيثيات محارصة الحسن الثاين )ويل العهد( لقرص أبيه بالرباط بالدبابات وأطوار ذلك الحصار، ومطالبته 

بإقالة حكومة عبد الله إبراهيم، العتقاده بتناقض أهدافها مع أهداف القرص، وهو ما نعته بـ "أول انقالب عسكري دّبره موالي الحسن" 

)ص 36 - 37(.

ويف إطار التشويق واإلثارة، وربما ما يمكن نعته بـ "االستفزاز التاريخي"، أورد املؤلف قضيًة تحتاج إىل كثري من التدقيق والبحث، 

وهي متعلقة بموت امللك محمد الخامس التي حدثت بحسب زعمه "يف ظروف غامضة، يقول بعضهم إنها كانت بدائيًة" )ص 13(.

سياقات االنقالبات واالغتياالت وحساسية املرحلة

ينّبه املؤلِّف، من خالل عنوان سّماه "املعجزة التي أوقفت مجزرة الصخريات"، ألمٍر مفاده أنه سيكشف، أّول مرة، عن حقائق 

تهّم انقالب الصخريات، استناًدا إىل شهود عيان، من بينهم ضابط "بقي ساكًتا منذ ذلك التاريخ" )ص 77(. وقد برع املؤلف يف تصوير 

أحداث هذا االنقالب حدًثا حدًثا )ص 79 - 85(، ليخلص يف األخري - يف إطار املقاربة التربيرية - إىل تربئة الحسن الثاين من إعدام الضباط 

الذين قادوا محاولًة انقالبيًة ضّده بقوله إّن "ملك األردن الحسني بن طالل هو الذي نصح الحسن الثاين بحتمية إعدام هذه املجموعة 

من الضباط، لقتل روح الثورة يف نفس أقطاب الجيش )ص 90(. وعىل نحو انسيايب، يطرح املؤلِّف سؤااًل جوهرًيا عن الدوافع الكامنة 

وراء هذا االنقالب وطبيعته، ليجيب أّن السبب الرئيس له ذو صبغة شخصية بني اعبابو )قائد االنقالب( وأحد أصدقاء الحسن الثاين 

)ص 91(، وهو ما يثري استغراب القارئ؛ فكيف ُيستساغ تربير حدث كاد يقّوض أركان نظام مليك بمثل هذا التربير؟

املغريب  املخزين  النظام  النافذين يف  املؤلف بعض  ُيحّمل  الثاين"،  الحسن  املسمومة يف محيط  بـ "األفعى  وضمن عنوان موسوم 

مسؤولية الفظاعات واالغتياالت التي حصلت. فـ "املوىت كثريون يف حياة امللك الحسن الثاين، ولكنه لم يثبت أنه شوهد وهو يقتل أحًدا 

]...[ فالقتل كان يتواله عدد ممن كانوا يقتلون إرضاًء أو حمايًة لجاللته" )ص 104(.

ويأيت محمد أوفقري يف مقدمة هؤالء النافذين، فقد أصبح السند والداعم للملك يف كل قرارته العسكرية بعد إطاحة حكومة عبد الله 

إبراهيم )ص 296(، إذ عمل عىل تأسيس هياكل الرشطة )البوليس السيايس، والبوليس املوازي، والـ "كاب CAP1 "1، والـ "كاب 2" 

CAP2، والـ "كاب CAP3 "3(، )ص 307 - 308(. وأورد املؤلف عدة حاالت للتصفيات واالغتياالت التي ُنفذت بأمٍر من هذا الجرنال، 
ليلخص شخصيته بقوله: "هذا هو أوفقري الذي أخذ عىل عاتقه إقامة هيكل االستقرار األمني يف خدمة امللك" )ص 308(. ويّدعي املؤلف 

أّن نفوذ هذا الجرنال وطموحه وصل به إىل حّد التنسيق مع بعض القيادات الوطنية السياسية، من قبيل عالل الفايس والفقيه البرصي 

عام 1972؛ من أجل إطاحة النظام املليك )ص 314 - 318(.

وبعد تنامي تأكد الحسن الثاين من الطموحات السياسية للجرنال أوفقري )ص 395(، برز نجم الجرنال الدليمي الذي َعّده املؤلف 

قطب االستخبارات املغربية بال منازع، بل هو الجرنال الوحيد الذي حصل عىل شهادة الخبري الفرنيس الكبري يف مجال االستخبارات 

ألكسندر دو مارانش )ص 326(. ويذكر املؤلِّف عالقات الدليمي الخارجية بكل من قذاف الدم الليبي والجرنال اإلرسائييل مويش ديان، 

6 عبد الصمد بلكبري، شيخ اإلسالم محمد بن العريب العلوي: السلفية، الوطنية والديمقراطية )الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2014(، ص 171 - 172.
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وأنه ُعدَّ صديق أقطاب السياسة األمريكية واألجهزة الفرنسية والجزائرية أيًضا )ص 333(، حتى أّنه بحسب زعمه يقول يف عالقة الدليمي 

بهذين األخريين، استناًدا إىل جريدة "الباييس" اإلسبانية: "اتفقوا عىل تنازل الجزائر للدليمي عن الصحراء، مقابل إسقاط نظام الحسن 

الثاين" )ص 339(.

ولتأكيد صدقية أخباره، ينّبه املؤلف لعالقاته بهذا الجرنال، واملقربني منه أيًضا، وهو ما مّكنه، استناًدا إىل مصادره التي وصفها 

باملوثوقة، من الحكم عىل هذا الجرنال بأنه ال ُيؤتمن جانبه )ص 341(. ولقد أسهب يف تفصيل األسباب التي َعّدها حقيقيًة ملوت الدليمي 

عام 1983 )ص 345 - 349(.

اغتيال املهدي بن بركة: اللغز املحري

ُتعّد قضية اغتيال املهدي بن بركة يف مقدمة القضايا التي شغلت الرأي العاّم الوطني، وحتى الرأي الدويل يف املايض والحارض. ويقّر 

املؤلف بأنها "خدشت الوجه السيايس للحسن الثاين، وسّودت سمعته يف جميع أرجاء العالم" )ص 280 - 282(، إال أنه يدرجها يف سياق 

التضخم الذي عرفه أكرب حزب معارض )االتحاد الوطني للقوات الشعبية( الذي يراه املهدي أحد قاداته املميزين، والذي أصدر بالًغا 

يعلن من خالله "أاّل سبيل إلصالح النظام القائم وال عالجه، وال تزكيته، ألّن االتحاد الوطني للقوات الشعبية ال يرى دواًء لهذا النظام 

إال بزواله")7)، وهو ما تّمت ترجمته واقعًيا، مع بداية أيار/ مايو 1973، بأوسع انتفاضة مسلحة عرفها مغرب ما بعد االستقالل )ص278(. 

أّنه بعد اختطافه وحجزه، تلقى رضبًة من أحد حراسه )جورج بوشيس(، وأّن تنسيق  ويورد املؤلف تفاصيل هذه القضية املؤملة؛ ذلك 

281(، ليبقى مصري جثته مجهواًل إىل اليوم. وُينّوه املؤّلف بأّن الرجل  هذه العملية "الجريمة" شارك فيه أوفقري وجهات فرنسية )ص 

القوي عىل عهد الحسن الثاين، الوزير إدريس البرصي، بالنظر إىل منصبه، قد اطلع عىل الوثائق التي تميط اللثام عن مصري بن بركة 

)ص 283(. ويشري املؤلف إىل املتواطئني عىل حجب الحقيقة بمن فيهم االتحاديون )أصدقاء بن بركة( عندما شغلوا وزارة العدل )ص 

284(، ويخلص إىل القول "ال أحَد إذن له رغبة يف إقفال هذا امللف، وهذه هي املعضلة الكربى" )ص 287(.

يورد  لكّنه   ،)288 )ص  للملك)8)  ترصيح  إىل  مستنًدا  االغتيال،  بعملية  له  عالقة  ال  الثاين  الحسن  بأّن  يجزم  األخري،  ويف 

مسجًدا"  محيطه  يف  وبنى  بركة(،  بن  )قرب  القرب  هذا  موضوع  من  تأكد  الثاين  الحسن  أّن  "إال  زعمه:  حّد  عىل  قائاًل  خِطرًة،  معلومًة 

)مسجد الحسن الثاين بالدار البيضاء(، )ص 109(.

إدريس البرصي: الوالء املطلق للمخزن

كما  الصخريات عام 1971،  انقالب  فشل  فرصة  وانتظر  بسيط،  رشطي  منصب  تقّلد  الذي  الفقري  الشاب  هذا  سرية  املؤلف  رصد 

العامة  الشؤون  مسؤول  منصب  ليتقّلد  والقصور"،  األمن  وحامي  النظار  "كبري  بـ  وصف  الذي  حفيظ  موالي  بالجرنال  عالقته  رصد 

)ص 241 - 243(. وقد قّربه منه امللك الذي "اكتشف فيه النموذج الذي يبحث عنه، نموذج العبد املطيع الذي ال يدين بمعروف ألحد، 

وال بوالء لخالق وال مخلوق" )ص 241(. ويردف املؤلِّف ذلك بقوله إّن هيمنة البرصي عىل القرارات امللكية كانت كبريًة ومؤثرًة، "فال أحد 

ينكر أنه كان وراء تعيني أغلب حكومات الثالثني سنًة ]...[ حتى أصبح أغلب وزراء املغرب محسوبني عىل إدريس البرصي" )ص 247(. 

7 بالغ أيار/ مايو 1963.

8 Maroc Hebdo, 28 / 11 / 2014.
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وتحّكم البرصي يف كل امللفات السياسية الحساسة؛ إذ توجه، يف عام 1997، إىل هوسنت بالواليات املتحدة األمريكية لحضور اجتماع 

بإمكانية "استقالل  التي تعرتف  آنذاك "اتفاقية هوسنت"  البوليساريو إلمضاء ما ُسّمي  املبعوث األممي جيمس بيكر، وأقطاب  له مع 

املغربية  األطراف  بعض  معارضة  من  الرغم  عىل  إلجرائه،  تاريًخا   1998 عام  وُحدد  املصري،  تقرير  حول  استفتاء  إجراء  بعد  الصحراء"، 

)ص 250(. وتصل سطوته وعقابه إىل كل فئات املجتمع؛ بما فيها الطبقة امليسورة "البورجوازية" التي قاد ضدها حملًة سّماها "حملة 

التطهري"، عقاًبا لها عىل عزمها الخروج من مظلة "املخزن االقتصادي" )ص 256(.

وإلبراز الدور الفعال واألسايس الذي حظي به هذا الوزير، وضمن عنوان "امللك مريض والبرصي يخطط للهيمنة عىل النظام"، 

أشار املؤلف إىل أّن شعور البرصي بمرض الحسن الثاين دفعه إىل تعديل فصل من الدستور عام 1996، يصبح بموجبه أصغر أوالد امللك 

)املوىل رشيد( مرشًحا للملك )ص 259(.

ويسرتسل صاحب الكتاب يف كشف مخططات إدريس البرصي التحّكمية. فبعودة امللك الحسن الثاين من رحلة طبية من نيويورك 

عام 1998، أبلغه األطباء أنه لن يعيش أكرث من سنة، إال إذا حصلت معجزة، فكان البرصي يحرض نفسه ملرحلة يكون فيها امللك عاجزًا، 

ويكون هو الويص عىل شؤون الدولة )ص 260(، فقام باقرتاح جرناالت ُجدد ومديرين لألمن قريبني منه )ص 260(. ولم تقف سطوته 

عنه هذا الحّد، بل كان يضايق األمري سيدي محمد )امللك محمد السادس( برفع عدة تقارير إىل أبيه )ص 265(، كما أّنه استغل ثقة 

الحسن الثاين به، ليضع ملّف تزويج األمريات بني يديه، ويزوجهن من املقربني منه.

إرجاعه  من  الرغم  وعىل   .)268 )ص  أياًما  واحُتجز  البرصي،  إدريس  عن  الخرب  هذا  حجب  تّم  الثاين،  الحسن  وفاة  وعند 

الداخلية  وزارة  يف  ملهماته  حّد  وضع  ليتّم   ،)269 - 268 )ص  ترصفاته  مراقبة  عىل  عمل  الحايل  امللك  فإّن  الداخلية،  وزارة  ومنحه 

يف 29 أيلول/ سبتمرب 1999 )ص 271(. إال أننا نسّجل أّن املؤلف اختزل هذا الرصاع يف شخصني فقط: امللك الجديد وإدريس البرصي، 

والراجح أّن الرصاع كان بني جيلني من حراس املخزن؛ القديم والجديد.

وختم املؤلف حديثه عنه بالقول: "لقد انتهى إدريس البرصي، فانتهى معه شغل شاغل للمغرب الجديد" )ص 272(.

الحسن الثاين والجزائر: أّي عالقة؟

جعل املؤلف قضية الصحراء يف ُصلب العالقات املغربية - الجزائرية، واملتحكمة فيها، واستحرض التحالف الذي يضّم السوفيات، 

والكوبيني، والليبيني، والجزائريني واملوريتانيني ملواجهة الجيش املغريب املدعوم من قوى أخرى )353(.

وضمن عنوان )خلية تفكري مغربية سعودية مرصية(، يّدعي املؤلف أّن الحسن الثاين اتخذ قضية الصحراء وسيلًة لتحقيق هدفني، 

الوطنية  الوحدة  "استقطاب  والثاين:  االنقالبات" )ص 358(،  التفكري يف  الجيش عن االستمرار يف  لشغل  األول: "فتح مجال شاسع 

املغربية" )ص 358(.

ويف هذا السياق، بدأ الحسن الثاين يفكر يف تحالف عريب مساند له، فاكتشف أهمية اإلمكانيات الخليجية وضخامتها، بخاصة 

السعودية منها، "فخطط لتأسيس خلّية تفكري استخباراتية سماها 'نادي السفاري'، عىل أساس الخربة لفرنسا، والتعاون املادي واملعنوي 

بني السعودية ومرص، والقوات العسكرية للمغرب" )ص 359(.
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ويكشف املؤلف، استناًدا إىل مصادر وصفها باملوثوقة)9)، عن وجود اتفاق رّسي بني الحسن الثاين وبومدين، يقيض عدم تجاوز 

الجيش الجزائري يف معارك الصحراء منذ وقعة "أمغاال" عام 1977، أو مشاركته فيها )ص 360(، وهو االتفاق الذي تّم نقضه بعد موت 

361(، ليتّم استبعاد بوتفليقة املرشح األكرث حًظا لرئاسة الجزائر وإحالل الشاذيل بن جديد بداًل منه؛ وبذلك  1978 )ص  بومدين عام 

فتحت الحدود الجزائرية أمام الفيالق العسكرية الليبية والكوبية لتتحول "الصحراء إىل جحيم للحسن الثاين" )ص 359(. ولعل أنصع 

مثال لذلك معركة "واركزيز" يف 25 شباط/ فرباير 1980، وقد تلقى فيها الجيش املغريب هزيمًة كبريًة؛ إذ نفد الرصاص والعتاد، وُعدمت 

املؤونة، وكرثت االعتقاالت، حتى أّن التقارير التي تّم رفعها تفيد أّن 65 يف املئة من قوات "الزالقة" و"أحد" املغربّيتني ماتوا أو ُأرسوا 

 .)362 الضحايا... إلخ" )ص  بقيت مدفونًة مع  "البوليساريو" عىل تحقيق ذلك، "فالخبايا  املؤلف يف قدرة جبهة  362(. ويشّكك  )ص 

Paris Match قائاًل: "إنها  باري ماتش  وملحاولة تربير الهزيمة، استند املؤلف إىل الصحايف الفرنيس هولندر يف عرضه املنشور بمجلة 

معركة موّجهة من طرف السوفيات، والكوبني، واللبيبني، والجزائريني )ص 363(.

ويستدل الكاتب بقوٍل لألمري موالي هشام، يلخص من خالله األسباب الحقيقة التي جعلت املنطقة املغاربة، يف اعتقاده، تعرف 

مصاعب طويلة األمد "نتيجة رصاع إقليمي، ونتيجة أخطاء التسيري املرتكبة من طرف إداريني ودبلوماسيني مغاربة، إضافًة إىل نقٍص 

يف التخطيط السيايس، وانعدام املبادرات من طرف آخر")10). ويضيف املؤلف أّن ذلك يحصل بسبب أّن تعليمات الحسن الثاين "لم 

تكن تصل ال يف املجاالت السياسية فقط، وإنما حتى يف بعض الحاالت العسكرية" )ص 367(، ما يرتتب عليه نتائج غري مرغوب فيها، 

كما أّن امللك اكتشف "أّن بعض أجهزته الدبلوماسية ال تواكب قراراته" )ص 368(؛ لذلك "تهاطلت االعرتافات الدولية بالبوليساريو" 

)ص 368(، وهو ما جعل املؤلف يطرح سؤااًل، هو: "هل كان األمر يتعلق بأياٍد خفّية، كانت تعمل يف االتجاه املعاكس لجهود الحسن 

الثاين؟ أم أّن األمر يتعّلق بعدم استطاعة املكونات السياسية املغربية مواكبة مسرية الحسن الثاين؟" )ص 369(.

ويف األخري، لفت املؤلف انتباه القارئ، استناًدا إىل مصادر جزائرية من دون الرجوع إىل نظريتها املغربية، إىل أّن الشاذيل بن جديد 

هو أّول من اقرتح عىل الحسن الثاين، خالل اللقاء الذي جمعهما بالحدود املغربية - الجزائرية يوم 25 شباط/ فرباير1983، حّل قضية 

الصحراء عىل أساس الحكم الذايت )ص 365(، وهو أمٌر يجعلنا نستغرب اطمئناَن املؤلِّف إىل هذه الرواية الفريدة.

هجرة اليهود املغاربة إىل "إرسائيل"

اختار املؤلف عنواًنا موسوًما بـ "الحسن الثاين بني يهود إرسائيل ويهود املغرب"، ليناقش من خالله قضيًة غايًة يف األهمية والحساسية، 

هي هجرة اليهود املغاربة إىل إرسائيل، وما واكبها من أحداث. وأورد الكاتب الزْعم الذي تبّنته الكاتبة اليهودية أنياس بنسيمون يف كتابها 

الذي ادعت من خالله أّن الحسن الثاين كان يبيع كل يهودي بخمسني دوالرًا)11) وكعادته، عمل املؤلف عىل نفي كل التهم املوجهة إىل 

امللك، وتصويبها يف وجه اآلخر، وذلك بقوله: "اتضح بعد قراءة الكتاب أّن األمر يتعلق بصفقة عقدها الجرنال أوفقري" )ص 373(.

ويلخص املؤلِّف مجازًفا بالقول إّن هذه الهجرة مّكنت الحسن الثاين من وجود "لويب" عبارة عن حزب يهودي داخل إرسائيل، 

والحجج  الدالئل  بكل  القارئ  بتزويد  مطالًبا  املؤّلف  يجعل  ما  وهو   ،)373 )ص  املغريب"  الحزيب  الواقع  مع  "كتعامله  معه  يتعامل 

والتربيرات إلقناعه.

9 Der Spiegel, 19 / 1 / 1981.

10 Le journal, 23 / 7 / 2009.

11 Agnès Bensimon, Hassan 2 et les juifs: Histoire d’une émigration secrète (Paris: Seuil, 1991).
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ولم يُفته الحديث عن الخالفات العربية بخصوص املوقف من إرسائيل، واالنتقادات، املوجهة للملك بسبب استقباله لشمعون 

برييز، يف آذار/ مارس 1981، وقد وصلت إىل حّد قطع العالقات. وينّوه املؤلِّف بأّن عالقات القرص باليهود ضعفت عىل عهد امللك الحايل 

)محمد السادس(، مقارنًة بسلفه الحسن الثاين، وسبب ذلك أّن محمد السادس "له وجهة نظر أخرى، تنطلق من أنه ال فرق بني اليهود 

واملغاربة" )ص 379(.

بعيًدا عن السياسة

بعض  املؤلِّف  يهمل  لم  والعاملي،  اإلقليمي  باملحيط  عالقتها  يف  للبالد  العامة  والسياسة  الثاين  الحسن  عن  الحديث  خضم  يف 

بكلبه  بعالقته  األمر  تعّلق  حال  يف  أو   ،)156 - 155 )ص  بإفران  قرصه  مطبخ  داخل  ذلك  وقوع  حال  يف  حتى  للملك  اليومية  التفاصيل 

"كيوي" Kiwi )ص 157(، وقراءته للصحف ونوعيتها، وصوغه الفتتاحيات بعضها )ص162 - 178(.

السياسيني"، فقد  الثاين أكرث من نصيب  الحسن  الفنانني من  بالفنانني، وضمن عنوان "نصيب  امللك  وأّما خالل رصده لعالقة 

رسد املؤلف وقائع وأحداًثا حصلت لهم معه بكثري من التفصيل، منبًها إىل أّن امللك لم يكن يهتّم باملوسيقى الغربية. وأورد أسماًء لفنانني 

كانوا يرتددون عىل القصور امللكية منهم عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وصباح فخري، وغريهم، وقد كان الحسن الثاين ذا درايٍة بعلم 

املوسيقى وآالتها)12) )ص 232 - 233(. ويف الختام، ال بّد من اإلشارة إىل ما ييل:

إّن قرب املؤلف من املتحكمني يف دواليب الحكم املغريب، ومن ضمنهم امللك، مّكنه من رصد قرارات وترصفات لم تكن يف متناول 

األغلبية العظمى من الباحثني، فهو بذلك شاهُد عياٍن بشأن أحداث ُسيِّجت بكثري من الرسية، وما زلنا نعيش تداعياتها.

الخاصة  الهفوات  إنساين - بعض  املتنوعة، تكتنفه – عىل غرار كّل عمل  الرغم من أهمية ترسانة مصادره  املؤلَّف، عىل  إّن هذا 

باملنهج واملضمون أيًضا.

خامتة

يكتيس كتاب األستاذ العلوي أهميًة خاصًة؛ ذلك أّنه خاض يف قضايا التاريخ الراهن، فتطرق لقضايا دقيقة وحّساسة ومفصلية 

يف التاريخ السيايس املغريب، من قبيل املحاوالت االنقالبية العسكرية، وكذلك حرب الصحراء التي عملت عىل استنزاف كل األطراف 

املشاركة فيها عىل نحٍو مبارش أو غري مبارش. وقد تمّكن املؤّلف، بالنظر إىل قربه من أصحاب القرار الرئيسني، من االطالع عىل ما لم يكن 

يف متناول غريه. وهكذا، ُيعّد كتابه املذكور، بالنسبة إىل املكتبة املغربية والعربية، إضافًة نوعيًة، عىل أّن كّل هذا ال ُيعفي عمله من بعض 

النقائص املتمثلة بتبّنيه للمقاربة التربيرية، الهادفة إىل جعل الحسن الثاين ملًكا مظلوًما، وهو ما جعله يفقد بوصلة املوضوعية العلمية يف 

عّدة مواضع من كتابه.

12 جريدة الحياة، 16 / 6 / 2010.
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باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، منّسق مرشوع بحث القضية الفلسطينية وتوثيقها، األردن.   *
Researcher at the Arab Center for Research and Policy Studies where he is Coordinator for the Project on the Palestinian 
Collective Memory, Jordan

تتنــاول هذه الوثيقة أوراق األســتاذ فتحي البلعــاوي املحفوظة لدى املركز العريب لألبحاث ودراســة السياســات ضمن 
مــروع بحث القضية الفلســطينية وتوثيقها. وهي أوراق أعّدها البلعاوي من أجــل محارضة ألقاها يف الدوحة العاصمة 
القطرية خالل عمله فيها نهاية السبعينيات من القرن العرين، تناولت وضع الطالب الفلسطينين يف القاهرة يف املدة 
الواقعة بن الســنوات 1945 و1955، وهي الفرتة التي شــهدت وقوع نكبة 1948، كام شــهدت تأســيس أّول رابطة للطالب 
الفلســطينين يف القاهــرة، حيــث يروي فتحي البلعــاوي القصة الكاملة ألّول تجمع طاليب فلســطيني أســفر الحًقا عن 
قيام االتحاد العام لطالب فلســطن، خرج من نواته األوىل أغلب قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية املعارصة. كام يروي 

البلعاوي قصة مناهضة محاوالت التوطن يف غزة 1955.

كلامت مفتاحية: رابطة طالب فلسطن، األزهر، يارس عرفات، التوطن، اإلخوان املسلمون.

This paper forms the nucleus of a lecture which the author intends to deliver in Doha, Qatar It is based entirely 
on the unpublished personal diaries of Fathi Balawi, which are archived in Doha by the Arab Center for Research 
and Policy Studies. The diaries cover Balawi’s recollections of Palestinian student life in Cairo between 1945 and 
1955, intersecting with both the Palestinian Nakba in 1948 and the establishment of the earliest Palestinian student 
association. This Cairo-based institution would itself give rise to the General Union of Palestine Students, an 
institution that later proved to be the springboard for a Palestinian national leadership which survives to this day. 
Balawi’s papers also cover the 1955 popular uprising in the Gaza Strip, which had prevented attempts at the forced 
resettlement of Palestinian refugees, as well as his own involvement in the formation of the Gaza Teachers’ 
Union. The Balawi memoirs presented here offer a rare glimpse of the Palestinian political life during a crucial 
period, offering an alternative narrative to the official version of Palestinian history which ignores the history of 
GUPS prior to the 1954 onset of the leadership of Yasser Arafat, (or which present the late President Arafat as the 
founder of the group). 

Keywords: Palestinian Students Association, the Azhar, Yasser Arafat, Naturalization, the Muslim Brotherhood.

بن تأسيس رابطة طالب فلسطن ومقاومة اإلسكان والتوطن
من أوراق فتحي البلعاوي

From Establishing the Palestine Students’ Union to Resisting 
Forced Resettlement
Fathi Balawi memoirs

 *Moueen Al-Taher   |   معني الطاهر
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متهيد

الشتات  أوضاع  عن  نجمت  كربى  معضالٍت  املعارصة،  الوطنية  وحركتها  الفلسطينية  القضية  بتوثيق  املهتمون  الباحثون  يواجه 

واملنايف واملالحقات األمنية والحروب التي عصفت باملنطقة، وأّدت إىل فقدان أرشيف متعدد ألفراٍد ومؤسسات وفصائل. كما أّن عدًدا 

كبريًا من القادة واملناضلني لم يدّون يومياته يف حينه، وبعضهم استشهد قبل أن يتفرغ ملثل هذه املهمة. أدى ذلك إىل انتشار الرواية 

الرسمية ذات الطابع الفصائيل وطغيان اإلعالم عىل التأريخ.

يف الفرتة األخرية ثّمة محاوالت جادة لتاليف هذا النقص الفادح وجهد حثيث إلعادة االعتبار إىل التاريخ الشفوي، وتسجيل روايات 

وكتابة مذكرات وإن كان تدوينها يف سنوات متأخرة، والبحث عن أرشيف وأوراق تركت لدى عائالت بعض القادة واملناضلني.

نكبة  تلت  التي  الفرتة  وتلخص  األوىل،  حياته  مراحل  يف  مناضل  تجربة  من  بعًضا  تسّجل  التي  الورقة  هذه  أهمية  تأيت  هنا  من 

1948 وتأثريها يف الطالب الفلسطينيني الدارسني يف مرص، ومحاوالت مقاومة مشاريع التوطني واإلسكان املبكرة لالجئني الفلسطينيني 

يف سيناء.

من هو فتحي البلعاوي

1926، وإليها انتسب.  هو فتحي محمد قاسم البلعاوي امللقب بـ "أبو الوطنية". ولد يف قرية بلعا بالقرب من مدينة طولكرم عام 

أنهى دراسته الثانوية يف يافا عىل ساحل البحر األبيض املتوسط، ويف عام 1945 التحق بكلية اللغة العربية يف األزهر الرشيف، وانتسب 

يف حينها لجماعة اإلخوان املسلمني، وأصبح موّجًها لجناح الطالب الفلسطينيني الدارسني يف مرص. أبعدته السلطات املرصية بعد اعتقاله 

عام 1953 إىل قطاع غزة حيث عمل مدرًسا، وأّسس مع مجموعة من زمالئه نقابة املعلمني الفلسطينيني، فكان أول نقيب لها. كما كان 

له دوٌر بارز يف قيادة التظاهرات الشعبية التي اجتاحت القطاع ضّد التوطني واإلسكان عام 1955، حيث اعُتقل للمرة الثالثة ملدة عامني 

وشهرين، بعدها ُسمح له بالعودة إىل القاهرة لتقديم امتحانات السنة النهائية يف األزهر، ليغادر بعدها إىل َقطر ويعمل مدرًسا، فموّجًها 

تربوًيا، فمديرًا لدائرة املناهج يف وزارة التعليم القطرية.

النتشة)1)، ومحمود  رفيق  مع  التي ضّمته  َقطر  الفلسطيني "فتح" ضمن خلية  الوطني  التحرير  األول يف حركة  الرعيل  يعّد من 

عباس)2)، والشهيد أحمد كمال عدوان)3)، وسعيد املسحال)4)، وآخرين. عاد إىل األرض املحتلة بعد توقيع اتفاق أوسلو حيث عِمل وكياًل 

مساعًدا لوزارة الرتبية والتعليم، وتويف عام 1996 يف مدينة غزة.

الذين يدرسون يف جامعة  أبناء األثرياء  الدارسني يف الجامعات املرصية إىل قسمني: األول  الفلسطينيني  البلعاوي الطالب  يقّسم 

فؤاد األّول)5) والجامعة األمريكية، والثاين طالب األزهر الذين يقيمون يف رواق الشام يف الجامعة، وهو رواق يضّم كل الطالب القادمني 

من بّر الشام منهم الفلسطيني واألردين والسوري واللبناين، وكان الطالب الذين يعيشون فيه - ومنهم فتحي البلعاوي - يعانون ضيق 

1 )1934 -( من مؤسيس حركة فتح، رئيس هيئة مكافحة الفساد يف السلطة الفلسطينية منذ 2010.

2 )1935 -( أبو مازن، من مؤسيس حركة فتح، ورئيس السلطة الفلسطينية منذ 2005.

3 )1935 - 1973( أحد مؤسيس حركة فتح. استشهد يف بريوت عىل يد وحدة كوماندوس صهيونية.

4 )1933 -( من مؤسيس حركة فتح.

5 أصبح اسمها جامعة القاهرة.
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ذات اليّد وفقر الحال، فاملحظوظ منهم من يصله من ذويه جنيهان أو ثالثة جنيهات ينفقها عىل األكل والرشب واملواصالت والسكن 

والكتب، ويعانون قسوة شيخ رواق الشام وهو فضيلة األستاذ عيىس فنون الذي كان عميًدا لكلية أصول الدين يف األزهر، وأحد أعضاء 

هيئة كبار العلماء، وتعود أصوله إىل بلدة عني كارم الفلسطينية قبل أن ينال الجنسية املرصية.

ويسّجل البلعاوي أّن أّول اجتماع للطالب الفلسطينيني يف القاهرة كان عام 1946 )6)، "حني اجتمع نحو خمسة وعرشين طالًبا من 

جامعة فؤاد األول، والجامعة األمريكية يف فندق شربد، واختاروا وفًدا ملقابلة الحاج أمني الحسيني رئيس الهيئة العربية العليا" الذي كان 

قد عاد من منفاه يف أملانيا إىل القاهرة، واقترص اجتماعهم عىل "من يتكلم؟ وكيف يتكلمون؟".

أّما يف رواق الشام الذي تعّج فيه النقاشات والخالفات، ومراكز القوى، وحاالت االستقطاب فقد أسفر األمر مع حلول كارثة 1948 

عن تأليف لجنة ُسّميت بـ "اتحاد الطلبة الفلسطينيني األزهريني"، ويبدو من السياق أّن جّل اهتمام هذه اللجنة كان السعي لتأمني 

التي كانت تصلهم  القليلة  القروش  بينهم وبني أهلهم، وفقدوا بذلك  السبل  انقطعت  الفقراء أصاًل، والذين  وسائل مساعدة للطالب 

من ذويهم.

ُألِّفت يف مرص بعد النكسة جمعية "إغاثة الالجئني الفلسطينيني" برئاسة محمد عيل علوبة باشا)7)، وكان سكرتري اللجنة "الشاب 

الطالب مصطفى مؤمن املهندس املعروف الذي قاد تظاهرة كبرية يف مجلس األمن عام 1947 لدى عرض قضية مرص". ويروي البلعاوي 

قصًصا عن تلك الفرتة؛ منها أّن اجتماًعا ُعقد يف املركز العام لجماعة اإلخوان املسلمني، وقف املتحّدثون فيه يحّثون الشبان عىل الذهاب إىل 

معسكرات التدريب يف قطنة، بالقرب من دمشق لُيزّجوا يف جبهات القتال تحت قيادة "البطل الشهيد أحمد عبد العزيز)8)، أو الشاب املجاهد 

األستاذ كامل الرشيف)9)". ويف أحد االجتماعات تكّلم "الشاب سعيد رمضان)10)، املعروف اليوم باسم الدكتور سعيد رمضان، وتكّلم شاب 

فلسطيني من كلية الهندسة من بلدة عكا، مسيحي ماركيس، اسمه عفيف كركرد" وملّا طال الكالم تقّدم شاب أسمر نحيف اسمه حامد أبو 

ستة)11) – وهو يحمل بيديه كتبه - من املنصة، ووقف بالقرب من عريف الحفل "وأظنه كامل أو كمال شندي، وهو أحد ناشطي اإلخوان 

الذين ُحكموا الحًقا بالسجن املؤبد، وبكل هدوء أخرج عود ثقاب من جيبه وحرق الكتب، وقال: أنا طالب يف السنة النهائية يف كلية الهندسة، 

ال قيمة للهندسة، وال قيمة للتعليم، وال قيمة للجامعة إذا ضاعت فلسطني"، معلًنا عزمه عىل االلتحاق بجبهة القتال، وقد ذهب وعاد يف 

أيار/ مايو، وأتيح له االلتحاق بالدور الثاين، ونجح ليصبح مهندًسا. كما يذكر قصة عن شاب آخر لم يذكر اسمه كان قد اشرتى بدلة جديدة 

"من خياط كّنا نخيط عنده بالتقسيط. ثمن البدلة أربعة جنيهات، ندفع نصف جنيه، وكل شهر من عرشين إىل خمسة وعرشين قرًشا، وبعض 

األشهر نتحايل عليه ليؤجلها إىل فرتة أخرى". باع هذا الشاب بدلته بجنيهني. وانطلق إىل املعركة واستشهد.

عىل أّن البلعاوي يخلط يف هذه الفرتة ما بني معسكرات التدريب التي أقيمت يف هاكستب عام 1947 لتدريب املتطوعني الراغبني 

يف الذهاب إىل فلسطني، ومعسكر آخر أقيم يف جامعة فؤاد األول عام 1951 )12)، وُدعَي كل الطالب العرب واملسلمني لالنضمام إليه، 

6 حاول عبد القادر الحسيني خالل دراسته يف الجامعة األمريكية يف القاهرة 1929 - 1932 تأليف رابطة للطالب الفلسطينيني، لكّن ذلك لم يستمر بعد طرده من مرص، وكان 

جّل نشاطه من خالل رابطة للطالب الرشقيني، انظر: عيىس خليل محسن، عبد القادر الحسيني )عمان: دار الجليل، 1986(.

7 )1875 - 1956( سيايس وقانوين مرصي، ووكيل لحزب األحرار الدستوريني.

8 )1907 - 1948( بكبايش )عقيد( قائد كتيبة املتطوعني يف حرب 1948، استشهد يف عراق املنشية يف فلسطني.

9 )1926 - 2008( رئيس تحرير جريدة الدستور األردنية ووزير األوقاف يف األردن.

10 )1926 - 1995( مؤسس املركز اإلسالمي يف جنيف، وأحد أبرز قادة التنظيم الدويل لإلخوان املسلمني.

11 )1924 - 2008( أصبح عضًوا يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير منذ تأسيسها.

12 قارن مع املوسوعة التاريخية الرسمية لجماعة اإلخوان املسلمني، انظر:
http://bit.ly/2hbyTDA

http://bit.ly/2hbyTDA
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ذاكرًا "أّن يف األزهر وحده 35 جنسية". أبرز املرشفني عليه كان "الرئيس العام التحاد الطالب الجامعيني الشاب املعروف حسن دوح". 

يف هذا املعسكر يذكر البلعاوي اسم أحد املدربني، وهو الشهيد عمر شاهني)13) الذي كان قائًدا للمجموعة التي كان من بني أفرادها 

"شاب فلسطيني يف السنة األوىل من كلية الهندسة، ُيسمى محمد عبد الرؤوف القدوة الحسيني الشهري بيارس عرفات".

شجار يف الكنيسة

الطلبة  "إّن  وقال:  الشام،  رواق  إىل  الجامعة األمريكية  ذاته يف  الوقت  يدرس يف  الذي  األزهر  الطالب يف  أبو سعد)14)  جاء موىس 

الجامعيني ال يعرتفون بكم أنتم أيها األزهريون، وهناك اجتماع النتخاب رابطة أو اتحاد للطالب الفلسطينيني، وسُيعقد هذا االجتماع 

يف تمام الساعة الخامسة يف كنيسة دار السالم يف جاردن سيتي)15)، وأنتم األزهريون عدد كبري، وال يليق أاّل ُتوّجه إليكم الدعوة ومنكم 

املجاهدون، ومنكم العلماء".

يف املوعد املحّدد، توّجه نحو سبعني طالًبا أزهرًيا إىل الكنيسة، حيث ُيعقد االجتماع التأسييس، واصطحب هذا الجمهور معهم ُمقرًئا 

للقرآن الكريم، هو محمد فايز أبو شوشة الذي أصبح من كبار مرّتيل القرآن يف األردن.

يقول البلعاوي: "دخلنا كنيسة دار السالم، ووجدنا الصّف األمامي مليًئا باألخوات الطالبات من الجامعة األمريكية، وجامعة فؤاد 

األول، وعريف الحفل هو عفيف كركرد" وملّا لم يقولوا شيًئا عن الطالب األزهريني فقد وقف البلعاوي عىل الكريس الذي يجلس عليه، 

وقّدم املقرئ أبو شوشة عىل أساس "أّن كّل حديث ال يبدأ باسم الله فهو أبرت، وكل جلسة ال ُيتىل فيها القرآن فإّن الشيطان يسيطر 

عليها"، وعىل الفور جاء القسيس راعي الكنيسة وهّدد بإخراجهم بالقوة.

يعرتف فتحي البلعاوي بأّن الهدف كان إفساد الحفل؛ "إذ ال يجوز أن يكون للفلسطينيني رابطة دون أن يكون ممثلون لألزهر 

فيها"، لذا وقف خطيًبا ومحذرًا من نسيان العلماء "وصنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، أال وهما العلماء واألمراء".

تحّولت باحة الكنيسة إىل ساحة للقتال والرتاشق بالكرايس، وسط صيحات لتجنيب الطالبات املعركة، وعدم املّس بهّن بوصفهّن 

"رشفنا وكرامتنا"، وانفّض املؤتمر دون أن يثمر شيًئا.

املفاوضات

بعد الشجار تلّقى الطالب األزهريون دعوًة للمشاركة يف مفاوضات لتأليف رابطة للطالب الفلسطينيني يف الجامعات املرصية، وهنا 

واجه هؤالء مشكلة يف تلبية الدعوة املوّجهة إليهم تتعّلق بعدم توافر قروش قليلة لديهم يخّصصونها للتنّقل بالرتام، والوصول إىل مكان 

االجتماع. "تعّللنا وقلنا إّن للعلماء هيبًة ووقارًا، فعليكم أن تأتوا لتجتمعوا معهم يف عقر دارهم، وكانت عندهم مرونة ولباقة، جاء الدكتور 

نديم النحوي، وعفيف كركرد، ومعهم الدكتور أمني اآلغا". ُأزيلت األرّسة من غرفة كبرية، وُجمعت الكرايس املتوافرة، وبدأت املفاوضات.

13 )1931 - 1952( استشهد يف معركة مع القوات الربيطانية يف التل الكبري، وبحسب املوسوعة التاريخية لإلخوان املسلمني فقد اختاره قادة معسكر جامعة فؤاد األول ليكون 

قائًدا إلحدى املجموعات يف املعسكر خالل فرتة التدريب، وكان يارس عرفات ضمن مجموعته.

14 أصبح الحًقا مفتًشا مالًيا وإدارًيا يف دولة قطر، ومن ثم مديرًا ملكتب الهيئة العربية العليا يف السعودية.

15 من سياق األوراق، فإّن هذا االجتماع قد ُعقد يف نهاية عام 1949، أو بداية عام 1950 حيث انتخبت الهيئة اإلدارية األوىل للرابطة.
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طالب األزهريون بثالثة مقاعد، وعرض الطرف الثاين مقعًدا واحًدا لهم، لتسفر املفاوضات عن "مقعدين لألزهريني، وللطالب 

الثانويني مقعدين، ولكلية التجارة والحقوق واآلداب يف جامعة فؤاد األول مقعد، وللطب البيطري والزراعة مقعد، ولكلية طب القرص 

العيني واحد"، عىل أن تختار كل منطقة ممثليها.

جرت االنتخابات ونجح الدكتور سليمان أبو ستة)16)، ومن كلية الهندسة نجح إميل شاكر، ولم ينجح يارس عرفات، ومن الجامعة 

األمريكية نجح إبراهيم الدقاق)17)، ولم ينجح معني بسيسو)18)، ومن األزهر نجح فتحي البلعاوي، واختري سكرتريًا للرابطة، ومن الطالب 

الثانويني نجح عمر عادل زعيرت)19)، وعدنان إبراهيم صنوبر.

يف الوقت ذاته كان هنالك اتحاد لطالب األزهر يرتأسه فلسطيني هو "الشيخ سليم رشاب من خان يونس"، وُأقيم اتحاد آخر، هو 

اتحاد طالب البعوث اإلسالمية "ترأسه محمد توفيق الكندي من سوريا، ونائب الرئيس صبغة الله مجددي)20) من أفغانستان". وتوىل 

أمانة الرس فتحي البلعاوي.

التمويل األول للرابطة

انُتخبت الهيئة اإلدارية للرابطة وبدأت عملها، كان مقّرها يف غرفة نوم الدكتور سليمان أبو ستة "4 شارع فيني بالدّقي"، وهو 

القضية  ترشح  واألجنبية  العربية  الدول  ملندويب  وعرائض  رسائل،  إلرسال  وُتستخدم  اسمها،  تحمل  مغلفات  عىل  املطبوع  العنوان 

الفلسطينية. لم يكن هنالك مقّر، وال أثاث، وال أي موارد مالية، وجّل نشاطاتها تكون عرب أعمال تطوعية من أعضائها.

ذات يوم نرشت جريدة األهرام خربًا مفاده "تقام حفلة أوبريت ساهرة يف قاعة أوفري بالجامعة األمريكية لصالح الطلبة الفلسطينيني، 

األسعار كذا وكذا." ذهب البلعاوي وأبو ستة إىل بائع التذاكر، وهّدداه باللجوء إىل النيابة؛ ألّن الطالب الفلسطينيني ال يتكّلم باسمهم 

إاّل رابطتهم.

رسوم  تسديد  الحفل  وهدف  الجديدة،  مرص  يف  اإلنكليزية  الجمعية  يف  سيدات  "لجنة  الحفل  يقيم  الذي  أّن  تبنّي  البحث  بعد 

الطالب الذين يدرسون يف املدارس اإلنجيلية"، وعرفوا من السيدات مدام بولوس سعيد والسيدة إيليا السكاكيني أخت املرحوم خليل 

السكاكيني)21)، وعند االتصال بهّن أفدن بأّنهن أخذن إذًنا من األفندي، أي من سماحة الحاج أمني الحسيني الذي أفاد بدوره أّن 

مجموعة سيدات قد حرضن لزيارته واشرتى منهن أربع تذاكر بعرشين جنيًها.

ولم تصل الرابطة إىل نتيجٍة ُتذكر، فكان أن لجأ البلعاوي إىل محاٍم قدير هو فتحي رضوان)22).

16 بحسب أوراق األستاذ فتحي البلعاوي فإّن الدكتور سليمان أبو ستة كان أول رئيس للرابطة، يف حني أن األستاذ عبد القادر ياسني يقول إّن الشيوعي صالح الناظر 

كان أول رئيس للرابطة، مع أّنه يعرتف بهيمنة اإلخوان عىل الرابطة يف الفرتة بني 1951  و 1957، انظر: عبد القادر ياسني، "الطالب والعمل الفدايئ"، ملحق فلسطني، جريدة 

السفري اللبنانية، 15 / 6 / 2013.

الوطنية  املبادرة  أطلق   2002 عام  ويف   ،1973 بريزيت  جامعة  أمناء  مجلس  ورئيس   ،1986 - 1978 املحتلة  األرض  يف  الوطني  التوجيه  لجنة  سكرتري   )2016 - 1929( 17

الفلسطينية مع الدكتور حيدر عبد الشايف، والدكتور مصطفى الربغويث.

18 )1926 - 1984( شاعر فلسطيني كبري، ومن قادة الحزب الشيوعي يف قطاع غزة.

19 أصبح ضابًطا يف الجيش الكويتي.

20 )1926 - 2016( رئيس أفغانستان 1992، ورئيس مجلس النواب اللويا جريغا 2003.

21 )1878 - 1953( فلسطيني مقديس من رواد الرتبية الحديثة يف الوطن العريب.

22 )1911 - 1988( من مؤسيس حزب مرص الفتاة والحزب الوطني الجديد، اعتقل عدة مرات. بعد الثورة ُعنّي وزيرًا لإلرشاد القومي حتى عام 1958. اعتقله الرئيس السادات 

يف أحداث أيلول/ سبتمرب 1981.
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سجن األجانب

تعّرف البلعاوي إىل األستاذ فتحي رضوان يف سجن األجانب حيث اعتقل نتيجة أحداث جرت يف رواق الشام، ويصف السجن يف 

أوراقه بأّنه "يشء ترفيهي رائع، فيه رسير وطاولة وحديقة صغرية ]...[ واألبواب ُتفتح يف الصباح، وُتغلق يف املساء، وفيه نور ومكتبة"، 

عن يمينه يف السجن كان األستاذ فتحي رضوان، وعن يساره األستاذ أحمد حسني)23).

ذهب البلعاوي برفقة أبو ستة إىل رفيق املعتقل الذي اكتشف أّن الرابطة تعمل بال ترخيص وبال مقّر، وكل ما لديهم ال يزيد عن 

رقاع دعوة وّجهوها لحفل تأبني الشهيد عبد القادر الحسيني باسم الرابطة يف جمعية الشبان املسلمني. وبالطبع فقد فرّس لهم األستاذ 

فتحي أّن هذا ليس رسمًيا، واقرتح عليهم الرجل، "وهو رجل ذيك وداهية، أن يكتب رسالة للسيدة مدام بولس سعيد، ويقول فيها 

جاءين رئيس الرابطة وسكرتريها، لريفعوا قضية، وأنا أرفض أن ُيقّسم الفلسطينيون يف مرص بني مسلم ومسيحي، وال نريد هذه التفرقة، 

وخصوًصا كّلكم الجئون، نريد أن ُتسّوى بالتي هي أحسن".

بالفعل أسفرت هذه الرسالة عن تسوية، اُتفق فيها عىل أن تأخذ الرابطة ثلث الريع، عىل أاّل يقّل عن مئة جنيه "يف الوقت الذي 

كّنا ال نملك مئة قرش"، وخرجنا من الحفل الذي قدمته الطالبة جاكلني خوري "ملكة جمال الجامعة، وهي فلسطينية من حيفا، وابنة 

األستاذ رشيد الخوري الذي كان سكرتريًا لبلدية حيفا"، بمئة وأربعة وخمسني جنيًها.

مقّر ومجلة ونشاط دائم

ُأودع املبلغ يف بنك األمة العربية، "واستأجرنا شقة 126 شارع إسماعيل أباظه باشا الظوغىل، أرضية من أربع غرف وصالة. أثثناها، 

ومحرض  األوىل،  الجلسة  محرض  قّدمت  إذا  أّنه  عىل  املرصي  الجمعيات  قانون  ينّص  جًدا".  عريضة  تكون  أن  حرصنا  يافطة  ووضعنا 

االنتخابات، وتأليف الهيئة اإلدارية، ووضعت عليه ختًما، وأرسلته برسالة مسجلة، ومّر شهر كامل، ولم تتلَق رًدا باإليجاب أو بالسلب، 

فيمكنك أن تمارس العمل. وهذا ما حصل.

ُأصدرت مجلة باسم صوت فلسطني، وكان من محرريها "عبد املحسن أبو ميزر)24)، والدكتورة نادرة الرساج)25)".

أّدت الرابطة دورًا مهًما يف تمثيل القضية الفلسطينية، خصوًصا مع وجود الجامعة العربية يف القاهرة، وما يتضمنه برنامجها من 

اجتماعات ولقاءات عربية متتالية، فما إن ُيعقد اجتماع حتى ُتطبع العرائض، وُتوزع عىل الوفود، وتدّق األبواب طالبًة لقاء رؤساء الوفود، 

ومطالبًة باملعونات لاّلجئني، و"بفرض التجنيد اإلجباري عىل الفلسطينيني".

قال توفيق السويدي باشا)26): "نسأل الله أن ييرس لنا من أمرنا، ولكّني أقول لكم الرصاحة، القضية أكرب مني ومنكم". ولم ينَس 

البلعاوي استهتار توفيق أبو الهدى)27) بعريضتهم، فما إن توىّل رئاسة الوزراء يف األردن حتى أبرق له قائاًل: "أهنئكم بكريس الوزارة، 

وأعزي الشعب األردين".

23 )1911 - 1982( ترأس حزب مرص الفتاة، وأصدر جريدة االشرتايك، اختلف مع الضباط األحرار حول الديمقراطية، فاختار سورية منفى اختيارًيا قبل أن يعود عام 1956 

ويعتزل الحياة السياسية، ويتفرغ للكتابة واملحاماة.

24 )1930 - 1992( أصبح عضًوا يف القيادة القومية لحزب البعث العريب االشرتايك، ومن ثم عضًوا يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية.

25 )1929 - 1990( أستاذة اللغة العربية يف الجامعة األردنية، وجامعة الكويت، وجامعة وهران.

26 )1892 - 1968( رئيس وزراء العراق يف العهد املليك ألربع مرات. 

27 )1894 - 1956( رئيس وزراء األردن 12 مرة.  



277

وثــائــق ونصـوص
بني تأسيس رابطة طالب فلسطني ومقاومة اإلسكان والتوطني

من أوراق فتحي البلعاوي

رابطة طلبة األردن وازدواجية التمثيل

وصلت تعليمات لرابطة طلبة األردن من القائم باألعمال األردين يف القاهرة، بعد مقتل امللك عبد الله، بأن يتبع كل طالب من 

الضفة الفلسطينية لنهر األردن، ويحمل جواَز سفر أردنًيا، رابطة الطلبة األردنيني.

كان هذا ُينذر بتحّول رابطة الطالب الفلسطينيني إىل رابطة لطالب قطاع غزة فحسب.

ُعقد االجتماع مع قيادة الرابطة األردنية التي ضّمت سكرتري الرابطة محمد الدباس)28)، والدكتور حسن خريس)29)، ومقبل دحابرة، 

وسليمان دحابرة)30)، وطالب ماركيس ُيدعى صبحي البقاعني، فرفضوا التفاهم بدايًة، إاّل أّن واسطة من ذوقان الهنداوي)31) أسفرت عن 

اتفاق عىل عقد جمعية عامة للطالب، والسماح لسكرتري رابطة الطالب الفلسطينيني بإلقاء كلمة فيها". قال البلعاوي يف كلمته: "نحن ال 

يهمنا أن نكون أردنيني أو فلسطينيني، نحن من رواق الشام، ورواق الشام قد جمع الكّل، ويف اليوم الذي ستتحرر فلسطني سنبايعكم 

بالوحدة". وذّكر الحضور أّن العدد األخري من مجلة أكتوبر التي يرأس تحريرها أنيس منصور قد "أصدر خريطًة للعالم العريب وضعت 

مكان فلسطني ’إرسائيل‘"، مستطرًدا: "دعونا نحّرر فلسطني، وبعد ذلك ليشطب هذا االسم، ولتبقى األمة العربية الواحدة".

ألقى الدكتور حسن خريس كلمًة دعا فيها أعضاء الرابطة أن يعدلوا عن القرار، وأن ُيسمح لكل من هو ِمن أصل فلسطيني أن 

ينتسب إىل الرابطة الفلسطينية. وهكذا نجح القرار. وحافظت رابطة طالب فلسطني عىل وحدتها.

االنتخابات التالية

حافظت الرابطة عىل تقليد إجراء انتخابات سنوية، ويف السنة التالية فاز الدكتور موىس أبو غوش برئاسة الرابطة، وحافظ البلعاوي 

الرابطة)32)، قرروا  الفوز بكل مقاعد  البلعاوي عىل  بقيادة  الرغم من قدرة اإلخوان  السنة وعىل  لها، ويف هذه  عىل موقعه فيها سكرتريًا 

تطعيمها بعنارص أخرى مستقلة مثل يارس عرفات، كما أرص البلعاوي – عىل الرغم من وجود معارضة شديدة له - عىل إدخال طالب بعثي 

هو جاويد الغصني)33)، وطالب مسيحي هو سمري الجبجي.

ال يذكر البلعاوي شيًئا يف أوراقه عن انتخابات 1953 - 1954، وهي السنة التي قرر فيها يارس عرفات أن يؤلف قائمة برئاسته منفصلًة 

عن قائمة اإلخوان املسلمني معتقًدا أّن القائمة تفوز بفضله هو، فكان أن ألَّف قائمة مستقلة، بينما أّلف البلعاوي قائمة أخرى فازت بكامل 

أعضائها، وفشلت قائمة يارس عرفات)34)، وأصبح عبد الفتاح عيىس حمود)35) زميل يارس عرفات الحًقا يف تأسيس حركة فتح رئيًسا للقائمة، 

ليعود يارس عرفات رئيًسا للرابطة يف السنة التي تلتها، وحتى تخّرجه يف الجامعة عام 1956، بعد أن قىض يف الكلية ثماين سنوات، وكان أول 

28 أصبح وزيرًا للمالية يف األردن.

29 أصبح رئيًسا لبلدية إربد يف األردن، ونقيًبا ألطباء األردن، واألمني العام التحاد األطباء العرب، تويف عام 2003.

30 مختص جراحة املسالك البولية، ومن أوائل األطباء يف األردن.

31 )1927 - 2005( أصبح نائًبا لرئيس الوزراء، ورئيًسا للديوان املليك يف األردن.

32 استمرت سيطرة اإلخوان عىل الرابطة حتى عام 1957، وقد خلف صالح خلف )أبو إياد( البلعاوي يف قيادة اإلخوان بعد إبعاده إىل القطاع.

33 اختري الحًقا عضًوا يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، ومسؤواًل عن الصندوق القومي، حامت حوله شبهات مالية أّدت إىل عزله، واعتقاله لفرتة من جانب 

يارس عرفات. 

34 ياسني. 

35 )1933 - 1968( من مؤسيس حركة فتح، وعضو يف لجنتها املركزية. 
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ممّثل لفلسطني يف اتحاد الطالب العاملي)36). ولعّل السبب يف عدم ذكر تلك السنة يف محارضته كان تجّنب ذكر ما يحرج يارس عرفات الذي 

أصبح زعيًما للشعب الفلسطيني، وأمىس البلعاوي صانع الهيئات اإلدارية املتعاقبة عضًوا يف الحركة التي يتزعمها عرفات.

بعد ثورة الضباط األحرار تقّدمت الهيئة التأسيسية للرابطة بكامل أعضائها بوثيقة موّقعة بالدم، تتضمن "مطالب شعب فلسطني 

للواء محمد نجيب، وطلبت إليه أن يكون رئيس رشف رابطة الطلبة الفلسطينيني، وكان ذلك فعاًل".

الحجز عىل مقر الرابطة

لم يكن دفع االشرتاكات السنوية منتظًما، لذا تأخرت الرابطة عن دفع إيجار مقرها، فقام صاحب العقار بالحجز عىل موجوداتها، 

وإغالق املقّر بالشمع األحمر، تصادف أن كان رئيس الرابطة يارس عرفات "يتدرب كضابط احتياط يف املعمورة، وكان نائب الرئيس 

الدكتور هاين بسيسو يحرض مؤتمرًا لإلخوان املسلمني يف حلوان"، أّما البلعاوي فكان معتقاًل يف سجن األجانب. استغلت األمر قائمة 

الرابطة"، ويرأسها الدكتور جمال الخياط)37). وبدأت يف جمع  إنقاذ  منافسة كانت قد فشلت يف االنتخابات فأّلفوا لجنة سّموها "لجنة 

النقود والتربعات والتوقيعات الستعادة املقّر وإسقاط الهيئة املنتخبة.

أنقذ املوقف خروج البلعاوي من السجن بعد وساطات، فلجأ إىل الشيخ هاشم الخزندار)38) الذي كان يزور القاهرة. فدفع خمسني 

جنيًها كانت كافية لفك الحجز وإنقاذ الرابطة.

هنا تكشف أوراق فتحي البلعاوي عن مرحلة مهمة لم ُتدّون بعد، أو ُدونت بما يتالءم مع املرحلة السياسية السائدة، إذ إّن أي 

حديث عن رابطة الطالب الفلسطينيني كان مقروًنا دوًما بأّن الرئيس يارس عرفات هو الذي أسسها، وهو الذي ترأسها، وهو ما تنفيه 

هذه األوراق، بحيث أّن يارس عرفات كان الرئيس الرابع للرابطة، وإن كان عضًوا يف هيئتها اإلدارية الثانية، بعد أن لم يحالفه الحظ 

يف االنتخابات األوىل والثالثة، قبل أن يعود عىل قائمة اإلخوان يف الهيئة اإلدارية الرابعة ويرتأس الرابطة حتى تخّرجه عام 1956. كما 

تكشف هذه األوراق أّن قيادات العمل الطاليب يف ذلك الوقت هم من أصبحوا الحًقا جزًءا رئيًسا من قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية.

نداء فلسطني

إضافًة إىل مجلة صوت فلسطني التي كانت تصدرها الرابطة فقد أصدر البلعاوي مجلًة أخرى باسم نداء فلسطني، صدر العدد 

األول)39) منها يف ترشين الثاين/ نوفمرب 1952، وغالفه بريشة الفنان إسماعيل شموط الذي كان يدرس الفنون الجميلة يف القاهرة يف 

ذلك الوقت، وكتب عىل الصفحة الثالثة أّنها نرشة غري دورية، ُيصدرها لفيف من الشباب الفلسطيني بمرص وأّن محّررها املسؤول فتحي 

البلعاوي وجميع املراسالت ُترسل إىل املحّرر يف رواق الشام.

تضمنت املجلة قصائد شعر عديدة، ومقاالت، ومقابلة مع املجاهد محمد عيل الطاهر، وباًبا ُسمي "يف دنيا الطالب" تضّمن مناشدة 

الحزب  االنتماء إىل  بتهمة  ُأخرجوا من مرص  الذين  الفلسطينيني  للطالب  للسماح  الحكومة املرصية  من حكومة عموم فلسطني، إىل 

36 ملحق فلسطني، جريدة السفري. 

37 أول طبيب تخدير يف األردن وفلسطني تويف عام 2005.

38 )1915 - 1979( من مؤسيس حركة اإلخوان املسلمني يف فلسطني، اغتيل يف غزة عىل خلفية تنظيمه وفًدا زار القاهرة تأييًدا لزيارة الرئيس السادات إىل القدس.

39 العدد محفوظ يف أرشيف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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القومي السوري بالعودة لتقديم امتحاناتهم، وخصوًصا أّن معظمهم يف السنوات النهائية، كما تضّمن خربًا عن حفل تكريم أقامته رابطة 

الطالب للخريجني، واقرتاحات بآلية جديدة النتخابات الرابطة التي من املتوقع أن تجري يف نهاية ترشين الثاين/ نوفمرب، كما تضّمن 

عدًدا من األسئلة التي وصفت بالحائرة، مثل:

ӵӵملاذا ال ُيسمح للطالب الفلسطينيني باالنضمام إىل الكليات الحربية؟

ӵӵوملاذا تضع حكومة عمان )األردن( العراقيل أمام قدوم الطالب إىل القاهرة؟

ӵӵوملاذا ال تتوىل جامعة الدول العربية مسؤولية تعليم أبناء الالجئني؟

ومن األخبار الالفتة خرٌب يقول أقام الطالب الفلسطينيون برواق الشوام حفلة سمر كربى يف صالة االحتفاالت، قّدم فيها فريق 

التمثيل الرواية الخالدة "إسالم عمر". والالفت يف الخرب أّن مخرج الرواية هو صالح خلف )أبو إياد()40) الذي وعد الحضور بتقديم 

مرسحية "صالح الدين منقذ القدس"، "حتى ُنذّكر الناس، وعىس الله أن يبعث لفلسطني )صالحها( الجديد".

ال نعرف عىل وجه الدقة كم عدد صدر من هذه املجلة؛ ففي أوراق األستاذ فتحي لم نجد سوى هذه النسخة، لكن من املؤكد أّنها 

قد توقفت بعد اعتقاله وإبعاده من القاهرة إىل قطاع غزة يف نهاية 1953، إثر إلقائه خطبة نارية يف احتفال حرضه اللواء محمد نجيب، حيث 

خاطبه بنربة حادة، أّدت إىل تّدخل الحاج أمني الحسينى، وأن يمسك يارس عرفات بيد حارس اللواء ملنعه من إطالق النار عىل البلعاوي.

نقابة املعلمني وتظاهرات ضّد التوطني واإلسكان

للمعلمني  نقابة  أول  تأسيس  يف  وساهم  الالجئني،  صوت  مجلة  فيه  وأصدر  إبعاده،  بعد  غزة  قطاع  يف  مدرًسا  البلعاوي  عمل 

الفلسطينيني وكان أول نقيب لها. ومن الواضح أّن عالقته بحركة اإلخوان املسلمني قد استمرت، بل هو يؤكد يف أوراقه أّن "االتحاد 

العام لطالب اإلخوان املسلمني هو الذي كان ُيحرّك القطاع يف ذلك الوقت"، وُيعّدد عدًدا من األسماء التي ملعت فيما بعد يف صفوف 

الثورة الفلسطينية ومنها "رياض أديب الزعنون، أمني رّس طالب اإلخوان ونائبه خليل إبراهيم الوزير)41)". ويستطرد يف تعداد أسماء 

الناشطني فيذكر كمال عدوان، وخليل زعرب، ومحمد يوسف النجار)42)، وغالب الوزير)43)، وسعيد املزين)44)، وسيف الدين زعرب، 

وحمد العايدي)45) الذي كان "مع زميله خليل الوزير أول من نسفوا أنابيب املياه )يف املستوطنات(، ُألقي القبض عىل خليل الوزير"، لكّن 

حمد استطاع الفرار عرب برئ السبع إىل الخليل.

يف عام 1955، وعىل إثر اعتداء صهيوين جديد عىل قطاع غزة، استشهد فيه عدد كبري من قوات حرس الحدود املرصيني، خرجت 

تظاهرات يف قطاع غزه تستنكر هذا االعتداء، كما تستنكر مرشوع التوطني الذي كانت لجنة من الحكومة املرصية ووكالة الغوث قد 

أنهت تقريرها بخصوصه، ويقيض بتوطني اثَني عرش ألف عائلة فلسطينية يف سيناء.

40 )1933 - 1991( من مؤسيس حركة فتح ومسؤول األمن فيها، اغتيل يف تونس.

41 )1935 - 1988( أبو جهاد من مؤسيس حركة فتح، ونائب القائد العام، استشهد يف تونس عىل يد وحدة كوماندوس صهيونية.

42 )1927 - 1973( أبو يوسف، عضو اللجنة املركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، استشهد يف بريوت عىل يد وحدة كوماندوس صهيونية مع زميليه كمال 

عدوان وكمال نارص.

43 شقيق خليل الوزير، ومن الكوادر األوىل يف حركة فتح.

44 )1935 - 1991( أبو هشام، وُلّقب بفتى الثورة، عمل ممّثاًل ملنظمة التحرير يف الرياض، واشتهر بتأليفه العرشات من أناشيد الثورة الفلسطينية.

45 أصبح عضًوا يف املجلس الثوري لحركة فتح. 
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ُيقّدم لنا فتحي البلعاوي روايًة جديدة تتعّلق بالدور الذي قام به اإلخوان والشيوعيون يف هذه األحداث؛ فهو يقّلل من أهمية دور 

الشيوعيني بقيادة الشاعر معني بسيسو، األمني العام للحزب يف ذلك الوقت، فيقول "خرجت تظاهرة عادية خطب فيها الشاعر معني 

أّما التظاهرة الحقيقية فهي "تلك التظاهرة التي قادها مدرّس بطل اسمه عز الدين طه"، ولم يوّضح البلعاوي انتماء هذا  بسيسو"، 

املدرّس لكّنه يذكر أّنه قاد تالميذ املدارس االبتدائية خمسة عرش كيلومرتًا عن طريق البحر، حتى وصل إىل مقّر الحاكم اإلداري للقطاع، 

متجنًبا السري عىل الطريق األسفلتي الذي عليه "مصّفحات، وعليه الجنود، وعليه العساكر".

السنة  امتحانات  لتقديم  القاهرة  إىل  بالعودة  له  ُسمح  عنه  ُأفرج  أن  وبعد  وشهرين،  عامني  التظاهرات  هذه  إثر  البلعاوي  اعُتقل 

النهائية، وااللتحاق بربنامج الدبلوم، قبل أن يغادرها يف عام 1961 إىل دولة قطر.

خامتة

عىل الرغم من محدودية حجم األوراق التي عرثنا عليها لدى عائلة األستاذ فتحي البلعاوي فهي تكتسب أهميًة خاصة بالنظر إىل 

املرحلة التي تتحدث عنها، وهي مرحلة لم تحظ كثريًا باهتمام الباحثني، وجاءت هذه األوراق لتلقي ضوًءا كافًيا عليها ولتحسم بعض 

الجدل الذي رافقها.
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املالحق

ملحق)1(

من أوراق فتحي بلعاوي املحفوظة لدى املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
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صفحات من مجلة نداء فلسطني، العدد 1 ترشين الثاين/ نوفمرب 1952، املحفوظة لدى املركز العريب لألبحاث 
ودراسة السياسات
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Ostour Seminar
نـدوة أسطـور



يوسف بني ياسني

 الخطط الدراسية يف أقسام التاريخ يف الجامعات العربية: 

294 األردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دراسة تحليلية 

أحمد إبراهيم أبو شوك

312 تدريس تاريخ العامل يف جامعات الخليج العريب: التحديات واآلفاق 

إبراهيم شهداد

 جامعات الخليج وتدريس تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص: 

328 "املطروق وغري املطروق" رؤية من الداخل 

عبد الرحيم بنحادة   

340 يف تحقيب تدريس التاريخ يف الجامعة املغربية 



تقدم "ندوة أُسطور" يف هذا العدد أربع دراساٍت مختارٍة من أوراق الندوة العاملية التي نظّمها قسم العلوم اإلنسانية 
بجامعــة قطر، بعنــوان "تدريس التاريــخ يف الجامعات واملعاهــد العليا: الــرؤى واملناهج واملوضوعــات"، يف 25 – 26 
تريــن الثــاين/ نوفمب 2015. وكانت هذه الندوة تهدف إىل مناقشــة التطورات التي شــهدها علــم التاريخ يف العقود 
الخمســة املاضية، من حيث التنوع يف التخصصات التاريخيــة، والحقول املوضوعية، واملناهج البحثية، والعالقة التكاملية 
مبناهج العلوم االجتامعية واإلنسانية األخرى، واملصادر املعلوماتية املتعددة، فضاًل عن طرائق التدريس املتجددة يف 
املؤسســات األكادميية. وتعالج الدراســات األربع قضية تدريس التاريخ يف الجامعات العربية؛ من خالل: الخطط الدراسية، 
وموقع تاريخ العامل يف البامج التاريخية، واملســكوت عنه يف تدريس تاريخ الخليج العريب يف جامعات الخليج العربية، 

وتحقيب تدريس التاريخ يف الجامعات املغربية.

In this edition of the journal, the Ostour Symposium offers an overview of the International Academic Conference 
hosted in 2015 by the Department of Humanities at Qatar University , which surveyed the changes to academic 
history across Arab national universities over five decades. The symposium on The Teaching of History in 
Universities and Higher Education Institutes: Visions, Curricula and Subjects, which was held on November 
25 - 26, 2015 , offered scholars an opportunity to discuss the changes to the academic study of history as well as 
the interfaces of history with the other social sciences and humanities. The four papers included in this edition 
of Ostour look at how these issues affect the teaching of history in Arab universities, with special reference to 
educational plans, the status of “world history” within history curricula, universities in the Gulf and how they 
approach proscribed topics in Gulf History, and the periodization of historical pedagogy in universities in the 
Arab Maghreb. 

ندوة أسطور: تدريس التاريخ يف الجامعات العربية

The Ostour Symposium: “Teaching History in Arab 
Universities”

291
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مقدمة

العلوم  قسم  نّظمها  التي  العاملية  الندوة  أوراق  من  ومختارٍة  متجانسٍة  دراساٍت  أربع  من  ن  ُمكوَّ بأنه  ُأسطور"  "ندوة  باب  يتميز 

اإلنسانية بجامعة قطر، بعنوان "تدريس التاريخ يف الجامعات واملعاهد العليا: الرؤى واملناهج واملوضوعات"، يف 25–26 ترشين الثاين/ 

التنوع  املاضية، من حيث  الخمسة عقود  التاريخ يف  التي شهدها علم  التطورات  الندوة تهدف إىل مناقشة  2015. وكانت تلك  نوفمرب 

يف التخصصات التاريخية، والحقول املوضوعية، واملناهج البحثية، والعالقة التكاملية مع مناهج العلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى، 

واملصادر املعلوماتية املتعددة، فضاًل عن طرائق التدريس املتجددة يف املؤسسات األكاديمية. وتوجد بني هذه الدراسات األربع قواسم 

مشرتكة يف معالجة قضية تدريس التاريخ يف الجامعات العربية؛ من خالل الخطط الدراسية، وموقع تاريخ العالم يف الربامج التاريخية، 

واملسكوت عنه يف تدريس تاريخ الخليج العريب يف جامعات الخليج العربية، وتحقيب تدريس التاريخ يف الجامعات املغربية.

الوعي  تراكم  من أجل  العرشين،  القرن  من  الثاين  النصف  يف  ُأسست  قد  املختارة  العربية  الجامعات  أّن  الدراسات  هذه  بّينت 

التاريخي بشّقيه القومي واإلسالمي يف أوساط املتخرجني؛ لتعزيز قيم الوحدة الوطنية والهوية اإلسالمية التي ُتشّكل منطلقات 

تفاعلهم اإليجايب مع مجتمعاتهم املحلية. وهكذا، أضحت برامج التاريخ يف الجامعات العربية متأثرًة بالخطاب الرتبوي القائم 

عىل ثنائية االنتماء الُقطري والعقدي، واحتياجات سوق العمل املحيل، إضافًة إىل تأثرها باملناهج التاريخية الغربية التي مّثلت 

الحواضن الفكرية األوىل للمؤرخني الرواد، أمثال محمد شفيق غربال )ت. 1961(، وحسن إبراهيم حسن )ت. 1968(، وميك 

الطيب شبيكة )ت. 1980(، وقسطنطني زريق )ت. 2000(، وعبد العزيز الدوري )ت. 2010(، وعبد الله العروي. وبالتدريج، 

تبلور هذا التالقح الرتبوي واملنهجي يف الربامج التاريخية والخطط الدراسية املصاحبة لها.

وقد حلَّلت الدراسات الواردة يف هذا العدد، ويف مقدمتها مقاربة يوسف بني ياسني، بعنوان "الخطط الدراسية يف أقسام التاريخ يف 

الجامعات العربية: األردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، املقررات اإلجبارية يف الخطط والربامج الدراسية، ورشحت 

واإلقليمي،  املحيل،  )الوطني  الجغرافية  وتقسيماتها  ومعارص(،  وحديث،  ووسيط،  قديم،  )تاريخ  التقليدي  الزمني  تحقيبها  أنساق 

والعريب، والعاملي(، وتصنيفها املوضوعي )تاريخ سيايس، واجتماعي، وثقايف، واقتصادي(، وعرضت الساعات الدراسية املعتمدة وكيفية 

توزيعها زمنًيا، وجغرافًيا، وموضوعًيا، وناقشت املسوغات الكامنة وراء توزيع الساعات املعتمدة وتحديد أوزانها. وأخريًا، خلصت املقاربة 

آسيا، وجنوبها  إيران، وتركيا، ودول وسط  العربية؛ مثل  الشعوب اإلسالمية غري  تواريخ  أغفلت  املذكورة قد  الدراسية  الخطط  أّن  إىل 

ورشقّيها، وأفريقيا جنويّب الصحراء. وقد أطنبت الدراسة يف رسد التاريخ السيايس عىل حساب التاريخ الثقايف واالجتماعي واالقتصادي، 

مع قلة االهتمام باملقررات املنهجية. ومن أجل تجاوز ما بَدا محتاًجا إىل التبيني والتفصيل، دعا بني ياسني إىل إعادة النظر يف هيكلة 

الربامج التاريخية يف الجامعات العربية من حيث التوزيع الجغرايف، والتصنيف املوضوعي، واإلعداد املنهجي.

ويف النسق ذاته، جاءت دراسة أحمد إبراهيم أبو شوك بعنوان "تدريس تاريخ العالم يف جامعات الخليج العريب"، منطلقًة من 

فرضية مفادها أّن تدريس تاريخ العالم يف جامعات الخليج العريب لم يحَظ باالهتمام الكايف، وذلك لسببني؛ يتمثل أحدهما بأّن تاريخ 

العالم ال يزال حقاًل أكاديمًيا بكرًا يف الدراسات التاريخية، يهدف إىل إبراز األنساق املشرتكة لتاريخ الشعوب، ويبحث عن االختالفات 

أوساط  يف  والتطوير  البناء  مرحلة  يف  ما زالت  وأدبياته  ومقرراته،  مناهجه،  أّن  عن  فضاًل  اإلنسانية،  التجارب  تنوع  عن  تكشف  التي 

الجامعات األمريكية صاحبة االمتياز. وأّما السبب الثاين، فُمجمله أّن الخطط الدراسية يف الجامعات العربية ال تزال مقيدًة بمتطلبات 

النزعة القومية والهوية اإلسالمية؛ ونتيجة لذلك ضعف االهتمام بتدريس تاريخ العالم، سواء كان ذلك يف إطار كوين من منظور عاملي، 

أو دراسات مناطقية ذات أبعاد إقليمية. حاولت هذه الدراسة أن تناقش هذه التحديات التي حالت دون تدريس تاريخ العالم يف الربامج 
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الخليجية  الجامعات  العالم يف  تاريخ  تدريس  ُتساهم يف  ربما  التي  الحلول  العربية، كما طرحت بعض  الجامعات  التاريخية يف معظم 

عىل نحٍو تدريجي؛ ليكون عوًضا من املقررات املبعرثة التي تتناول تاريخ العالم من زوايا إقليمية منفصلة عن بعضها.

ويف هذا اإلطار العاّم للخطط الدراسية لربامج التاريخ يف الجامعات العربية، شّكلت مساهمة إبراهيم شهداد "جامعات الخليج 

تدريس تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص" رؤيًة داخليًة نقديًة؛ اجتهدت يف أن تقّدم عرًضا تحليلًيا للمطروق وغري املطروق 

منطقة  تاريخ  أّن  مفادها  نتيجة  إىل  املؤلف  وخلص  الخليجية.  الجامعات  يف  الذي ُيدرس  واملعارص  الحديث  العريب  الخليج  تاريخ  يف 

الخليج الذي ُيدرس يف الجامعات ال يتجاوز الطريقة التقليدية التي تجعله حبيس الُبعد السيايس الذاهل عن تأثري األبعاد االقتصادية 

واالجتماعية والفكرية والثقافية يف عملية الحراك التاريخي. ومن أجل ذلك، وصف مقررات التاريخ التي تدرس يف الجامعات الخليجية 

بأنها "تواريخ مسّيسة ورسمية"؛ أْي إّنها ُوظفت لخدمة أغراض املؤسسات السياسية الحاكمة، من دون النظر يف تدريس التاريخ وفق 

أّن  التاريخ. ولذلك يرى شهداد  الفاعلة يف حركة  العنارص  التنوع املوضوعي والتوازن الرسدي بني أدوار  مناهٍج موضوعيٍة يراعى فيها 

بعض املوضوعات ذات الحساسية االجتماعية أو السياسية، قد ُحجبت عن املقررات التاريخية التي ُتدرَّس يف الجامعات؛ مثل تاريخ 

تجارة الرقيق واالسرتقاق، والرصاع السيايس داخل األرس الحاكمة، والحراك الشعبي بنوعيه السيايس املناهض للمؤسسات التقليدية 

الحاكمة، والفكري املنادي بحرية االعتقاد والتفكر.

بت التطورات التي شهدتها  أّما الدراسة الرابعة لعبد الرحيم بنحادة "يف تحقيب تدريس التاريخ يف الجامعة املغربية"، فقد حقَّ

عملية تدريس التاريخ يف الجامعات املغربية خالل الستني عاًما املاضية؛ وذلك من خالل رؤيٍة فاحصٍة لتأهيل األساتذة الفاعلني يف 

إعداد الخطط الدراسية، وكذلك املراحل التي مّرت بها التجربة املغربية، واألوضاع السياسية والفكرية التي ساهمت يف تشكيلها، ودور 

تلك املراحل يف تكوين الشخصية املغربية، وتحصني الهوية الوطنية. وملعالجة هذه املشكلة ومثيالتها، طرح بنحادة حزمًة من األسئلة 

الجوهرية التي أجاب عنها يف منت مقاربته العلمية، منها: ما أهّم مراحل تجربة الجامعة املغربية يف تدريس التاريخ؟ وما الخصائص 

املائزة لتلك املراحل؟ وأّي تاريخ كان ُيدرس يف قاعات الجامعة؟ وما غاياته؟ وما املجاالت املوضوعية التي ارتبطت به؟ وإىل أّي مًدى 

التاريخ؟  مجال  يف  العلمي  البحث  مع  املقررات  تلك  تفاعلت  وكيف  واالجتماعية؟  السياسية  يف السياقات  التاريخية  املقررات  أّثرت 

وهل تواجه الجامعة املغربية يف الوقت الراهن أزمًة يف تدريس التاريخ؟

بعنوان:  ُأسطور،  مجلة  من  العدد  هذا  يف  املنصوري،  الطاهر  ملحمد  خامسة  دراسة  هناك  تكون  أن  املفرتض  من  كان 

"التاريخ ما بني نتائج البحث ومقررات التدريس"، لكّن املنّية كانت أرسع من حصولنا عىل النصِّ الكامل واملُحكم ملساهمة املنصوري 

الذي حدثت وفاته املفاجئة يوم الخميس 10 آب/ أغسطس 2016. لكن اعرتاًفا بفضل املنصوري ومساهماته العلمية السامقة يف مجال 

الدراسات التاريخية بحًثا وتدريًسا، آثرنا أن نضع مستخلص الكلمة التي قّدمها يف الندوة العاملية التي نّظمها قسم العلوم اإلنسانية يف 

هذه املقدمة التحريرية.

انطلق املنصوري من فرضية مفادها أّن الجامعات العربية قد صّممت برامجها التاريخية بحسب تخصصات أعضاء هيئة التدريس 

ة لهذا األمر. ويعتقد املنصوري أّن  التابعني لها، ولذلك أضحى املؤرخ العامل فيها حبيًسا لقيود الربامج التدريسية والكتب املرجعية املُعدَّ

هذا الواقع ساهم يف "قتل" البحث العلمي، وعرقلة التطور الفكري، وتجميد املعرفة التاريخية. ولذلك يرى أّن تدريس التاريخ يف معظم 

الجامعات العربية غري مواكٍب لنتائج البحوث التاريخية املنجزة، مستشهًدا يف هذا الشأن بتجربة الجامعات التونسية. ويعزو املنصوري 

هذا التنافر بني البحث العلمي يف التاريخ واملقررات التاريخية، يف كثري من الحاالت، إىل "عوامل سياسية متمثلة يف السعي من طرف 

ُأويل األمر إىل التحكم يف املادة التاريخية، ِلَما لها من أثٍر يف تكوين شخصية الناشئة، وتربية املواطن ضمن تصوره للوطن واملواطنة". 
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كما تتحكم يف ذلك أيًضا عوامل برشية، مرتبطة بطبيعة اختصاصات األساتذة واملدرسني، من خالل عمليات االنتداب والتوظيف يف 

سلك التعليم العايل، وهي "عملية معقدة ُتفيض يف بعض األحيان إىل انتداب الشخص غري املناسب، ووضعه يف املكان غري املناسب". 

ويضيف املنصوري إىل هذه العوامل سوق العمل الذي يخلق، من وجهة نظره، نوًعا من االنفصام بني البحث العلمي وتدريس التاريخ 

يف املؤسسات األكاديمية.

يف ضوء هذه اإلضاءات املتعّلقة بمحتويات هذا العدد الخامس من مجلة ُأسطور، نختم هذا العرض بالقول إّن األبحاث املنشورة 

بني دفتيها ُتقدم طروحات نقديًة جّيدة الصنعة عن تدريس التاريخ يف الجامعات العربية وتحدياته وآفاقه؛ ولذلك يمكن اإلفادة منها يف 

مراجعة الخطط الدراسية واملقررات التاريخية التي ُتدرَّس يف الجامعات العربية، والتي تحتاج إىل نوع من التقويم والتطوير الجاد الذي 

يرتقي بمحتوياتها موضوًعا ومنهًجا، ويربطها باألبحاث واألدبيات العميقة التي ُأنجزت عن علم التاريخ، وعالقته بالعلوم االجتماعية 

واإلنسانية األخرى، وكيفية معالجته للمشكالت الشائكة، وربطها بالحارض اإلنساين، وتوظيف ِعرَبها السترشاف املستقبل، بعيًدا عن 

سياقاتها  خارج  تركيبها  وإعادة  وقائعه،  واستقراء  التاريخ  تدريس  يف  املثايل(  )أو  البطويل  املنهج  بإسقاطات  املقيدة  اإلطرائية  القراءات 

الثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي ُشّكلت فيها.

أحمد إبراهيم أبو شوك

(1( Yosif Bani Yassen | يوسف بني ياسني

الخطط الدراسية يف أقسام التاريخ يف الجامعات العربية

األردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دراسة تحليلية

مقدمة

تكمن أهمية علم التاريخ يف أنه يدرس حياة اإلنسان يف املايض ويفرسها، بغية فهم الحارض؛ لالستنارة بهما يف املستقبل، كون 

التاريخ مستودًعا للخربات والتجارب البرشية، وذلك باالعتماد عىل املصادر املتنوعة التي خلفها اإلنسان.

يرتاءى يل، انطالًقا من هذا، أّن غاية برامج أقسام التاريخ بما تقدمه من حزمة مقررات دراسية لنيل درجة البكالوريوس يف التاريخ 

تستهدف ما ييل:

ӵӵ ا باملعرفة التاريخية سواء يف مستوى التاريخ الوطني املحيل أو اإلقليمي أو العاملي، كيما ا رصيًنا، ملمًّ إعداد طالب مؤهلني تأهياًل علمًيّ

يكونوا قادرين عىل فهم هذه املعرفة وتقديمها الحًقا لغريهم.

أستاذ التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية يف قسم العلوم اإلنسانية، جامعة قطر.  1
Professor of History and Islamic civilisation at History program, Qatar university.
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ӵӵ الروايات( التاريخية  املادة  تكوين  يف  وتمازجت  تفاعلت  التي  النظرية  باملعرفة  مزّوًدا  رصيًنا،  ا  علمًيّ تأهياًل  مؤهلني  طالب  إعداد 

مع  املتداخلة  املعارصة  )املناهج  ومدارسه  ومناهجه  التاريخ  وفهم  التاريخية(،  )النظريات  تفسري حوادثها وحقبها  وكيفية  ومصادرها(، 

غريها من مناهج العلوم اإلنسانية واالجتماعية(، كيما يتمكنوا من فهم مجريات الحوادث التاريخية وعلل حدوثها، وعدم تقديس 

الحوادث وروايات املصادر، لتملك أدوات النقد التاريخي.

ӵӵ ا رصيًنا، متمّكًنا من املعرفة النظرية والعملية يف خطوات كتابة البحث العلمي، من أول تحديد إعداد طالب مؤهلني تأهياًل علمًيّ

للمشكلة البحثية حتى نهاية كتابة مقرتح جديد بشأنها، كيما يرفدوا املكتبة التاريخية بأبحاث علمية منهجية رصينة.

ولذا، فإّن املقررات يف الخطط والربامج الدراسية يجب أن تراعي هذه املهمات الثالث فيما تقدمه، لخلق الباحث املؤهل أواًل، 

واملؤّرخ املطلع الناقد املفرس ثانًيا، واملؤّرخ الباحث الجاد املتقن ثالًثا. فليس املطلوب - يف ظل ما نشهده من تناٍم يف أوعية املعلومات - أن 

العارف واملفرس  املؤّرخ  إيجاد  أيًضا من  بد  املتوالية فحسب، بل ال  التاريخية بحقبها  للمعرفة  مؤّرًخا حافًظا مستظهرًا  بمناهجنا  نخلق 

الدراسة  إليها. وبناء عليه، فقد فحصت  الغايات املشار  التاريخ تعمل عىل تحقيق  والباحث، من خالل إيجاد خطط دراسية يف أقسام 

الخطط الدراسية، لإلجابة عن األسئلة التالية:

ӵӵ التاريخية املادة  تقديم  عىل  اقترصت  أنها  أم  ا؟  منهجًيّ إعداًدا  املؤّرخ  إعداد  مسألة  بمقرراتها  الدراسية  والربامج  الخطط  أولت  هل 

للطالب، من دون بيان عناء كيفية الحصول عىل تلك املادة العلمية من مصادرها األصيلة؟

ӵӵ ،والوثائق والشفهي،  )املدون،  كافة  بأصنافها  املصادر  مع  للتعامل  وطرائق  وسائل  لتقدم  بمقرراتها  الدراسية  الخطط  ُأّهلت  هل 

واألرشيف(؟

ӵӵ ،اآلثار وعلوم  كالفلسفة،  التاريخي  الحراك  بواعث  لفهم  املؤّرخ  بها  يتسلح  أخرى  بعلوم  بمقرراتها  الدراسية  الخطط  ُرفدت  هل 

واالجتماع، والجغرافيا، واالقتصاد؟

ӵӵهل رفدت الخطط الدراسية بمقرراتها بأحدث النظريات العلمية يف فهم التاريخ وتفسريه؟

ӵӵهل رفدت الخطط الدراسية بمقررات تطبيقية مثل مقررات قراءة النصوص التاريخية من املصادر التاريخية وآليات فهمها؟

ومن رحم هذه التساؤالت، حرصت الدراسة عىل التعرف إىل:

ӵӵ.)عدد ساعات التخصص )التاريخ( يف مجموع الساعات املعتمدة يف الخطط الدراسية )البكالوريوس

ӵӵ.عدد الساعات اإلجبارية )املطلوب دراستها من جميع الطلبة( يف مجمل ساعات التخصص

ӵӵ كيفية توزيع الساعات اإلجبارية داخل الخطة الدراسية، وما الحقول/ الحقب: الزمنية، والجغرافية، واملعرفية التي استحوذت عليها

الخطط الدراسية.

ӵӵ.مقدار حضور التاريخ القديم، والوسيط، والحديث، واملعارص، يف الساعات اإلجبارية يف كل خطة من الخطط الدراسية

ӵӵ.مقدار حضور التاريخ الوطني، واإلقليمي، والعاملي، يف الساعات اإلجبارية يف كل خطة من الخطط الدراسية

ӵӵ.كيفية بناء أسماء املقررات الدراسية يف كل خطة من الخطط الدراسية، واألسس التي اعتمدت يف البناء والتقسيم

مجتمع الدراسة

شملت العينة املدروسة، للوقوف عىل الغايات املذكورة أعاله، أقسام التاريخ يف الجامعات الحكومية اآلتية:

ӵӵ.قسم التاريخ، الجامعة األردنية، األردن
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ӵӵ.قسم التاريخ، جامعة الكويت، الكويت

ӵӵ.قسم التاريخ، جامعة البحرين، البحرين

ӵӵ.قسم التاريخ، جامعة امللك سعود، السعودية

ӵӵ.قسم التاريخ، جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعمان

ӵӵ.قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة

ӵӵ.قسم التاريخ، جامعة قطر، دولة قطر

وكان هدفنا البحث عن مقدار تحقق هذه الغايات من عدمه، وركزت الدراسة املقارنة يف هذه الورقة عىل الساعات اإلجبارية يف 

التخصص، كونها األقدر عىل القياس، ألّن الطلبة جميًعا مجربون عىل دراستها، فهي لذلك املقررات التي يتشاركون جميًعا يف دراستها.

أواًل: قراءة يف الشكل العام للخطط الدراسية

العام للربامج الدراسية/ الخطط التي تشتمل عليها هذه الجامعات، من حيث إجمايل عدد  التعرف إىل الشكل  ابتداًء من  ال بد 

ساعات  عدد  بيان  ثّم  والجامعة،  والكلية  القسم  بني  توزيعها  وكيفية  دراسية،  مقررات  من  يوازيها  وما  املعتمدة  الدراسية  الساعات 

املساند/  للتخصص  الساعات  من  خصص  ما  ثّم  التخصص،  مسار  ساعات  وعدد  التاريخ،  حقل  يف  واالختيارية  اإلجبارية  التخصص 

الفرعي، والجدول )1( يبني ذلك:

الجدول )1(

كيفية توزيع الساعات الدراسية املعتمدة
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كيفية التوزيع

    الجامعة

ال يوجد 6 ساعة 
% 4.54

21 ساعة 
% 15.90

24 ساعة 
% 18.18

ال يوجد 27 ساعة 
% 20.45

54 ساعة 
% 40.90

81 ساعة 
% 61.36 132 ساعة 44

الجامعة األردنية/ 
األردن

24 ساعة 
% 18.18

3 ساعات 
% 2.27

45 ساعة 
% 34.09

مندمجة 
ومتطلبات 

الجامعة
ال يوجد 27 ساعة 

% 20.45
33 ساعة 

% 25
60 ساعة 
% 45.45 132 ساعة 44

جامعة الكويت/ 
الكويت

24 ساعة 
% 18.60

16 ساعة
% 12.40

11 ساعة 
% 11.62

18 ساعة 
% 13.95

15 ساعة 
 % 11.62
من عدة 
مسارات

33 ساعة 
% 25.58

36 ساعة 
% 27.90

69 ساعة 
% 53.48 129 ساعة 43

جامعة البحرين / 
البحرين
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كيفية التوزيع

    الجامعة

18 ساعة 
% 14.06

6 ساعات 
% 4.68

12 ساعة 
% 9.37

31 ساعة 
% 24.21

ال يوجد 13 ساعة 
% 10.15

48 ساعة 
% 37.5

61 ساعة 
% 47.65 128 ساعة 43 امللك سعود/ السعودية

ال يوجد 6 ساعات 
% 4.87

24 ساعة 
% 19.51

15 ساعة 
% 12.19

ال يوجد 18 ساعة 
% 14.63

60 ساعة 
% 48.78

78 ساعة 
% 63.41 123 ساعة 41

قسم التاريخ والحضارة 
اإلسالمية/ الشارقة

 3 + 21
ساعات 

% 20

6 ساعات 
% 5

12 ساعة 
% 10

 3 + 17
ساعة 

% 16،66
ال يوجد 6 ساعات 

% 5
52 ساعة 
% 43.33

58 ساعة 
% 48.33 120 ساعة 40

جامعة السلطان 
قابوس/ ُعمان

24 ساعة 
% 20

9ساعات 
% 7.5

33 ساعة 
% 27.5

6 ساعات 
% 5

15 ساعة 
 % 12.5
من عدة 
مسارات

6 ساعات 
% 5

27 ساعة 
% 22.5

33 ساعة 
% 27.5 120 ساعة 40 جامعة قطر/ دولة قطر

يمكن بخصوص الشكل العام للخطط الدراسية الواردة يف الجدول )1( استنتاج اآليت:

ӵӵ .نالحظ شبه إجماع يف الجامعات العربية يف مجتمع الدراسة ويف غريها من الجامعات عىل تسمية القسم بـ "قسم التاريخ" وحسب

وأضافت بعض الجامعات إليه مسمى آخر هو "الحضارة اإلسالمية"، كجامعة الشارقة. وأضاف بعضها اآلخر إليه "اآلثار"، كما فعلت 

جامعة اإلمارات العربية املتحدة. وينضوي قسم التاريخ يف الغالب تحت كلية اآلداب، أو كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ويتبع يف 

جامعة قطر لكلية اآلداب والعلوم.

ӵӵ اعتمدت معظم الجامعات يف التدريس نظام الساعات الحرة. واعتمد بعضها اآلخر، يف غري مجتمع الدراسة، نظام السنوات الدراسية

كجامعة دمشق وجامعة عدن، ولكال املنهجني ميزات.

ӵӵ املقررات لبعض  الجامعات ساعتني  بعض  أقرت  وإن  معتمدة،  الدراسية ثالث ساعات  املقررات  مقرر من  لكل  الغالب  خصص يف 

الدراسية، كجامعة امللك سعود يف اململكة العربية السعودية.

ӵӵ نالحظ تفاوًتا يف عدد الساعات املخصصة للحصول عىل شهادة البكالوريوس/ الليسانس يف برنامج التاريخ، فقد جاءت بناء عىل ذلك

أعىل الجامعات يف عدد الساعات املعتمدة الجامعة األردنية وجامعة الكويت بواقع 132 ساعة، و44 مقررًا؛ ثّم جامعة البحرين بواقع 129 

ساعة، و43 مقررًا؛ وجامعة امللك سعود بواقع 128 ساعة، و43 مقررًا؛ وجامعة الشارقة 123 ساعة و41 مقررًا؛ وجامعة السلطان قابوس 

بواقع 120 ساعة، و40 مقررًا؛ ثّم أخريًا، جامعة قطر بواقع 120 ساعة معتمدة، و40 مقررًا. واستتبع ذلك بالطبع تفاوًتا يف عدد املقررات 

املدروسة يف كل قسم من هذه األقسام.
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ӵӵ تتوزع الساعات الدراسية املعتمدة يف أقسام التاريخ للحصول عىل شهادة البكالوريوس )كبقية األقسام األخرى( بني ثالثة متطلبات

تتفاوت من حيث األوزان، وهي:

ӵӵ ،العامة أهدافها  بمعارف موحدة تتضمن  تزويد كل طلبتها  الجامعة فيها عىل  الجامعة، وتحرص  متطلبات عامة: وهي لكل طلبة 

ويخصص فيها غالًبا مادة يف التاريخ الوطني تطرح لكل طالب الجامعة كمتطلب إجباري، وهي من املواد األساسية التي يطرحها قسم 

التاريخ، ويطل بها عىل بقية طالب الجامعة.

ӵӵ متطلبات خاصة: وهي لطالب الكلية التي ينتسب إليها الطالب، تتكون من مجموعة من املبادئ/ املداخل العامة للتخصصات التي

تشتمل عليها الكلية.

ӵӵ.متطلبات معتمدة للتخصص: وهي لطالب القسم، وتقسم إىل قسمني إجبارية واختيارية، وتمّثل العمود الفقري يف برنامج البكالوريوس

ӵӵ وبعد فحص الخطط، تبني أنها قد تفاوتت فيما بينها يف توزيع الساعات املعتمدة بني هذه املتطلبات الثالثة، فأولت بعض الجامعات

عناية ووزًنا أكرب لساعات التخصص عىل حساب بقية ساعات املتطلبات املخصصة للجامعة أو الكلية، كالجامعة األردنية التي خصصت 

81 ساعة بنسبة 61.36 %، ملقررات تخصص التاريخ، من أصل العدد اإلجمايل لساعات البكالوريوس 138 ساعة؛ وكذلك جامعة الشارقة 

التي خصصت 78 ساعة بنسبة 60.93 %، ملقررات تخصص التاريخ، من أصل العدد اإلجمايل لساعات البكالوريوس 128 ساعة؛ وكذلك 

53.48 %، ملقررات تخصص التاريخ، من أصل العدد اإلجمايل لساعات البكالوريوس  جامعة البحرين التي خصصت 69 ساعة بنسبة 

129 ساعة.

ӵӵ وقد فاق عدد الساعات املخصصة لدراسة التخصص )التاريخ( 50 % يف هذه الجامعات، وهو أمر فريد، لم تتشابه معهما فيه أي

الوزن  حيث  من  بعضها  وأولت   .% 50 عن  الجامعات،  بقية  يف  التخصص  لدراسة  املخصصة  الساعات  عدد  قل  بينما  أخرى،  جامعة 

السلطان  جامعة  يف  كما  واالختيارية،  اإلجبارية  التخصص  مواد  حساب  عىل  أكرب  وزًنا  والكلية  للجامعة  املخصصة  العامة  املتطلبات 

قابوس التي خصصت 58 ساعة بنسبة 48.33 % ملقررات تخصص التاريخ، من أصل العدد اإلجمايل لساعات البكالوريوس 120 ساعة؛ 

وجامعة امللك سعود التي خصصت 61 ساعة بنسبة 47.65 % ملقررات تخصص التاريخ، من أصل العدد اإلجمايل لساعات البكالوريوس 

لساعات  العدد اإلجمايل  التاريخ، من أصل  ملقررات تخصص   % 45.45 بنسبة  60 ساعة  التي خصصت  الكويت  128 ساعة؛ وجامعة 

40 % ملقررات تخصص التاريخ، من أصل العدد اإلجمايل  48 ساعة بنسبة  132 ساعة؛ وكذلك جامعة قطر إذ خصصت  البكالوريوس 

لساعات البكالوريوس 120 ساعة.

ӵӵ تنقسم الساعات املعتمدة املخصصة لدراسة تخصص )التاريخ( يف األقسام بني نوعني من الساعات اإلجبارية واالختيارية. ويتفاوت

الجامعات منح األفضلية  الجامعات. ويغلب عىل  )التاريخ( بني هذه  التخصص  الساعات اإلجبارية والساعات االختيارية لدراسة  عدد 

الكربى للساعات اإلجبارية بحيث جعلتها ذات وزن أكرب، ففي جامعة الشارقة بلغ عدد ساعات دراسة التاريخ 78 ساعة، وخصص منها 

60 ساعة إجبارية بنسبة 76.92 %، و18 ساعة اختيارية بنسبة 23.07 %؛ ويف جامعة البحرين بلغ عدد ساعات دراسة التاريخ 69 ساعة، 

25.58 %؛ ويف جامعة السلطان قابوس بلغ عدد ساعات  27.90 %، و33 ساعة اختيارية بنسبة  36 ساعة إجبارية بنسبة  وخصص منها 

دراسة التاريخ 64 ساعة، وخصص منها 58 ساعة إجبارية بنسبة 90.62 %، و6 ساعات اختيارية بنسبة9.37 %؛ ويف الجامعة األردنية 

بلغ عدد ساعات دراسة التاريخ 81 ساعة، وخصص منها 54 ساعة إجبارية بنسبة 66.66 %، و27 ساعة اختيارية بنسبة 33.33 %؛ ويف 

جامعة امللك سعود بلغ عدد ساعات دراسة التاريخ 61 ساعة، وخصص منها 48 ساعة إجبارية بنسبة 78.68 %، و13 ساعة اختيارية بنسبة 

21.31 %؛ ويف جامعة الكويت بلغ عدد ساعات دراسة التاريخ 60 ساعة، وخصص منها 33 ساعة إجبارية بنسبة 55 %، و27 ساعة اختيارية 
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بنسبة 45 %؛ ويف جامعة قطر بلغ عدد ساعات دراسة التاريخ 48 ساعة، وخصص منها 27 ساعة إجبارية بنسبة 56.25 %، و6 ساعات 

اختيارية بنسبة 12.5 %، إضافة إىل 15 ساعة إجبارية ملسار التخصص بنسبة 31.25 %.

ӵӵ نالحظ تفاوًتا يف عدد الساعات/ الحصص يف الجامعات التي تعتمد نظام السنوات أيًضا، ولكنها يف املجمل تتوزع عىل أربع سنوات

بواقع ثمانية فصول أو ثمانية مستويات.

ӵӵ اعتمد بعض الجامعات نظام التخصص املنفرد للتاريخ، والذي يعني تخصيص كل الساعات الدراسية املعتمدة لدراسة تخصص

واحد وهو التاريخ، ومنح شهادة بكالوريوس يف تخصص التاريخ وحسب. واعتمد بعضها اآلخر، نظام التخصص الرئيس مع تخصص 

آخر  التاريخ مع تخصص  الرئيس وهو  التخصص  بكالوريوس يف  الطالب شهادة  فيها  املساند، ويمنح  الفرعي/ أو  التخصص  آخر هو 

فرعي، وتم اعتماده يف جامعة الكويت وجامعة امللك سعود وجامعة السلطان قابوس وجامعة قطر، وقد تفاوت عدد الساعات املخصصة 

24 ساعة كجامعة قطر وجامعة الكويت وجامعة السلطان قابوس، و18 ساعة كجامعة امللك سعود.  للتخصص الفرعي/ املساند، بني 

وتنتمي التخصصات املساندة/ الفرعية يف أغلبها إىل حقل العلوم االجتماعية واإلنسانية ذات عالقة قريبة بتخصص التاريخ كتخصص 

األثار، أو اإلعالم، أو العلوم السياسية، أو الشؤون الدولية، ما يسمح للطالب بأّن يطلع عن كثب، عىل تخصص آخر قريب من تخصصه، 

ولكال املنهجني )التخصص املنفرد والتخصص الرئيس مع الفرعي( ميزات مهمة.

ӵӵ أو الطلبة نحو مسار مكثف يف حقل  يتم توجيه  إذ  التخصص،  املسارات داخل متطلبات  أو  الرتاكيز  نظام  الجامعات  اعتمد بعض 

حقبة من حقب التاريخ، لتعميق معرفة الطلبة به، فقسمت بعض الجامعات ساعات متطلبات التخصص إىل قسمني/ مسارين باعتماد 

يف  الرتكيز  إىل  الطالب  يعمد  إذ  قطر،  جامعة  صنعت  كما  أوروبا  وتاريخ  الخليج(،  وتاريخ  اإلسالمي،  )التاريخ  وهما  الزمني،  التحقيب 

تخصصه عىل أحد هذه املسارات؛ واعتمدت جامعات أخرى املسارات، لكنها قسمتها إىل حقول معرفية باعتماد التحقيب املوضوعي 

كالتاريخ االجتماعي أو االقتصادي أو الدبلومايس، كما فعلت جامعة البحرين.

ӵӵ:تبنّي بعد القراءة املعمقة يف الخطط الدراسية أّن املقررات الدراسية قد جاءت عىل دوائر معرفية متعددة، وهي كالتايل

ӵӵ:باعتماد املجال الجغرايف، تفاوت توزيع املقررات الدراسية بني كل جامعة من الجامعات، وتبني أنها جاءت عىل خمس

ӵӵ.)دائرة التاريخ الوطني )بلد الجامعة

ӵӵ.دائرة التاريخ اإلقليمي

ӵӵ.دائرة التاريخ العريب/ اإلسالمي

ӵӵ.التاريخ العاملي

ӵӵ.إضافة إىل مقررات منهج البحث التاريخي وما يتعلق بها

ӵӵ ،باعتماد مجال التحقيب الزمني، فقد تبني أنها جاءت عىل أربع حقب زمنية هي التاريخ القديم، والتاريخ الوسيط، والتاريخ الحديث

والتاريخ املعارص؛ مع دمج يف العديد من الجامعات بني تخصص التاريخ الحديث والتاريخ املعارص، مع املحافظة عىل مقررات املنهج يف 

دراسة التاريخ.

ӵӵ ،الثقايف الفكري/  والتاريخ  االجتماعي،  والتاريخ  السيايس،  التاريخ  عىل  جاءت  املوضوعي،  التحقيب  مجال  باعتماد 

والتاريخ االقتصادي.
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ثانيًا: قراءة يف الحقول املعرفية يف ساعات التخصص اإلجبارية 

واهتامم الخطة الدراسية بها وكيفية تصنيفها

يتّم بناء الخطة الدراسية ضمن اهتمامات عديدة تتبدى يف كل خطة دراسية، بحسب رؤية التعليم وفلسفته يف البلد الذي تنتمي 

إليه الجامعة، ويأيت ذلك يف تراكيز واضحة يف الخطة الدراسية. ويستهدف االستعراض الالحق بيان كيفية توزيع الحقول التاريخية وما 

تم الرتكيز عليه يف دراسة التاريخ، وذلك من خالل بيان كيفية بناء الخطة الدراسية.

لقد أجريُت قراءات زمانية ومكانية وموضوعية للخطط الدراسية، وأعدُت ترتيب املقررات الدراسية فيها يف جداول مقارنة، بحسب 

التاريخي  والتحقيب  املكان،  عىل  املعتمد  التاريخي  والتحقيب  الزمن،  عىل  املعتمد  التاريخي  التحقيب  التحقيب:  أنماط  عىل  توزيعها 

املعتمد عىل املوضوع.

التحقيب التاريخي املعتمد عىل الزمن

بهدف بيان مقدار ما استحوذت عليه كل حقبة من هذه الحقب التاريخية من املقررات التاريخية التي تطرحها كل جامعة، بينت 

وزن كل حقبة من الوزن العام للمقررات اإلجبارية، وصنعت ذلك يف جداول لسهولة بيانها، وأتبعت كل جدول بمجموعة من االستنتاجات.

الجدول )2(

توزيع الساعات املعتمدة يف الجامعات بناء عىل الحقب التاريخية

منهجتاريخ معارصتاريخ حديثتاريخ وسيطتاريخ قديم الساعاتالجامعة

السلطان 
9 ساعات58 ساعةقابوس

% 15.51
21 ساعة 
% 36.20

15 ساعة
% 25.86

3 ساعات
% 5.17

10 ساعات
% 17.24

3 ساعات57 ساعةجامعة الشارقة
% 5.26

30 ساعة 
% 52.63

15 ساعة
% 26.31

0 ساعة
% 0

9 ساعات
% 15.78

الجامعة 
24 ساعة 6 ساعات 11.11 %54 ساعةاألردنية

% 44.44
9 ساعات
% 16.66

9 ساعات
% 16.66

6 ساعات
% 11.11

جامعة امللك 
6 ساعات48 ساعةسعود

% 12.5
16 ساعة 
% 33.33

15 ساعة
% 31.25

0 ساعة
% 0

11 ساعة
% 22.91

جامعة 
3 ساعات36 ساعةالبحرين

% 8.33
12 ساعة 
% 33.33

15 ساعة
% 41.66

0 ساعة
% 0

6 ساعات
% 16.66

6 ساعات33 ساعةجامعة الكويت
% 18.18

12 ساعة 
% 36.36

9 ساعة
% 27.27

0 ساعة
% 0

6 ساعات
% 18.18

0 ساعة27 ساعةجامعة قطر
% 0

6 ساعات 
% 22.22

12 ساعة
% 44.44

0 ساعة
% 0

9 ساعات
% 33.33

33 ساعة 310 ساعاتاملجموع
% 10.64

121 ساعة 
% 39.03

90 ساعة
% 29.03

12 ساعة
% 3.87

54 ساعة
% 17.41
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يمكن بخصوص التحقيب التاريخي ملقررات الخطط الدراسية استنتاج اآليت:

ӵӵ ،57 ساعة 58 ساعة، جامعة الشارقة  تفاوت عدد الساعات اإلجبارية يف الجامعات، وجاء الرتتيب كاآليت: جامعة السلطان قابوس 

الجامعة األردنية 54 ساعة، جامعة امللك سعود 48 ساعة، جامعة البحرين 36 ساعة، جامعة الكويت 33 ساعة، جامعة قطر 27 ساعة.

ӵӵ لتدريسه دراسية  ساعات  خصصت  التي  األقسام  أكرث  أّن  فتبنّي  الجامعات،  يف  القديم  بالتاريخ  االهتمام  تفاوت  القديم:  التاريخ 

هي جامعة السلطان قابوس 9 ساعات، بنسبة 15.51 %؛ ثّم تلتها جامعة الكويت 6 ساعات، بنسبة 18.18 %؛ ثّم جامعة امللك سعود 6 

ساعات، بنسبة 12.5 %؛ ثّم الجامعة األردنية 6 ساعات، بنسبة 11.11 %؛ ثّم جامعة البحرين 3 ساعات، بنسبة 8.33 %؛ وجامعة الشارقة 3 

ساعات، بنسبة 5.26 %؛ وأقلها جامعة قطر التي لم تخصص له ساعة.

ӵӵ خالل من  يوضح،   )3( والجدول  فيها،  القديم  التاريخ  معنى  أيًضا  اختلف  فقد  القديم،  بالتاريخ  الجامعات  اهتمام  تفاوت  وكما 

املقررات، الداللة العملية لذلك:

الجدول )3(

داللة حقبة التاريخ القديم يف الجامعات

جامعة الكويتالجامعة األردنية
جامعة امللك 

سعود
جامعة البحرين

جامعة السلطان 
قابوس

جامعة قطرجامعة الشارقة

تاريخ الرشق القديم
تاريخ الرشق 
األدىن القديم

تاريخ الرشق 
األدىن القديم

حضارة الرشق 
القديم

تاريخ حضارات 
الرشق األدىن 

القديم
--

تاريخ العرب قبل 
اإلسالم

تاريخ الجزيرة 
العربية القديم

تاريخ العرب قبل 
اإلسالم

الدولة البيزنطيةالتاريخ اليوناين

تاريخ عمان 
والخليج العريب يف 

العصور القديمة

ӵӵ بنسبة ساعة،   30 الشارقة  جامعة  هي  الوسيط  للتاريخ  دراسية  ساعات  خصصت  التي  األقسام  أكرث  أّن  تبني  الوسيط:  التاريخ 

36.20 %؛ ثّم جامعة امللك  21 ساعة، بنسبة  44.44 %؛ ثّم جامعة السلطان قابوس  24 ساعة، بنسبة  52.63 %؛ ثّم الجامعة األردنية 

سعود 16 ساعة، بنسبة 33.33 %؛ ثّم جامعة الكويت 12 ساعة، بنسبة 36.36 %؛ ثّم جامعة البحرين 12 ساعة، بنسبة 33.33 %؛ وأقلها 

جامعة قطر 6 ساعات، بنسبة 22.22 %، والتي خصصت لطالبها مسارًا مستقاًل لدراسة التاريخ اإلسالمي وبواقع 15 ساعة.

أّما عن داللة "التاريخ الوسيط" يف الجامعات فذلك موضح عملًيا بأسماء املقررات يف الجدول )4(، التايل:
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الجدول )4(

داللة حقبة التاريخ الوسيط

جامعة قطرجامعة الشارقةجامعة قابوسجامعة البحرينجامعة سعودجامعة الكويتجامعة األردنية

تاريخ عرص 
الرسول 

والراشدين

تاريخ صدر 
اإلسالم

السرية النبوية 
والخلفاء 
الراشدون

الدولة العربية 
اإلسالمية 
1 )132هـ/ 

622 - 749م(

تاريخ عرص النبوة 
والخالفة الراشدة

تاريخ عرص 
الرسالة

تاريخ عرص 
الراشدين

تاريخ العالم 
اإلسالمي 1 

)1187–600(

تاريخ الدولة 
األموية

الدولة األموية
تاريخ الدولة 

األموية
الدولة اإلسالمية 
يف العرص األموي

تاريخ الدولة 
األموية

تاريخ الدولة 
العباسية

الدولة العباسية
تاريخ الدولة 

العباسية

العرص العبايس 
)132 - 656هـ/ 
749 - 1258م(

الدولة اإلسالمية 
يف العرص العبايس

 تاريخ الدولة 
العباسية حتى 

القرن 4هـ

تاريخ العالم 
اإلسالمي من 
القرن )4–7هـ(

العالم اإلسالمي 
من القرن 4 - 7هـ

تاريخ العالم 
اإلسالمي 2 

)1516 –1187(

تاريخ عرص 
املماليك

تاريخ األيوبيني 
واملماليك

تاريخ املغرب 
واألندلس

تاريخ األندلس 
واملغرب 
اإلسالمي

تاريخ املغرب 
واألندلس.

تاريخ املغرب 
واألندلس.

تاريخ املغرب 
واألندلس.

تاريخ أوروبا يف 
العصور الوسطى

تاريخ أوروبا يف 
العصور الوسطى

تاريخ أوروبا 
وحضارتها يف 

العصور الوسطى.

النظم اإلسالمية
الحضارة 
اإلسالمية

النظم اإلسالمية.

الحضارة 
اإلسالمية 1
الحضارة 

اإلسالمية 2
تاريخ الفكر 
اإلسالمي.

العالقات بني 
الرشق والغرب 
)656 - 923هـ/ 
1258–1516م(

تاريخ ُعمان يف 
العرص اإلسالمي

تاريخ الخليج 
حتى القرن 15م

ӵӵ التاريخ املعارص، وخصصت التاريخ الحديث مع  - باستثناء الجامعة األردنية - مقررات  التاريخ الحديث: دمجت أغلبية الجامعات 

الجامعة األردنية 9 ساعات، بنسبة 16.66 % لكل حقبة منهما.

ӵӵ جامعة وهي:  الحديث  التاريخ  لدراسة  املخصصة  الدراسية  الساعات  عدد  يف  األقسام  معظم  تساوت  واملعارص:  الحديث  التاريخ 

البحرين 15 ساعة، بنسبة 41.66 %؛ وجامعة امللك سعود 15 ساعة، بنسبة 31.25 %؛ وجامعة السلطان قابوس 15 ساعة، بنسبة 25.86 %؛ 
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جامعة الشارقة 15 ساعة، بنسبة 26.31 %؛ ثّم جاءت جامعة الكويت 9 ساعات، بنسبة 27.27 %؛ والجامعة األردنية 9 ساعات، بنسبة 

الخليج  لتاريخ  أحدهما  واملعارص،  الحديث  للتاريخ  الدقيق  التخصص  مسارات  من  مسارين  قطر  جامعة  خصصت  بينما  16.66 %؛ 
الحديث، واآلخر لتاريخ أوروبا وبواقع 15 ساعة لكل مسار.

ا بحسب أسماء املقررات، كما يف الجدول )5(: أّما عن داللة "التاريخ الحديث واملعارص" يف الجامعات، فذلك موضح عملًيّ

الجدول )5(

داللة حقبة التاريخ الحديث واملعارص

الجامعة األردنية
جامعة 
الكويت

جامعة البحرينامللك سعود
السلطان 

قابوس
جامعة قطرجامعة الشارقة

الدولة العثمانية 
النشأة واملؤسسات

تاريخ الدولة 
العثمانية

القوى اإلسالمية 
يف العرص الحديث 

)923 - 1342ه/ 
1517 - 1923م(

الدولة العثمانية

تاريخ العرب 
الحديث )1516م- 

)1918
-تاريخ العرب 

املعارص

تاريخ العرب 
الحديث

تاريخ العرب 
الحديث واملعارص

تاريخ العالم 
العريب الحديث 

واملعارص
تاريخ العرب الحديث واملعارص

تاريخ العرب 
الحديث 

)1919 - 1516(
تاريخ العرب 
الحديث منذ 

1919

تاريخ العالم 
الحديث 

)1900–1500(
تاريخ العالم املعارص

تاريخ أوروبا 
الحديث

تاريخ أوروبا 
الحديث واملعارص

تاريخ النهضة 
األوروبية

تاريخ أوروبا 
الحديث 
واملعارص

تاريخ أوروبا الحديث واملعارص
تاريخ العالم منذ 

1300

تاريخ األردن 
املعارص

تاريخ الدولة 
السعودية

تاريخ اململكة 
العربية السعودية

تاريخ ُعمان 
الحديث 
واملعارص

تاريخ قطر 
الحديث

تاريخ الخليج 
العريب الحديث 

واملعارص

تاريخ اليمن 
والخليج العريب 

الحديث

تطور الحياة 
السياسية والثقافية 

يف الخليج العريب

تاريخ الجزيرة 
العربية الحديث 

واملعارص

تاريخ الخليج العريب 
)1650 - 1500(

تاريخ الخليج العريب 
)1650–1820م(

تاريخ الخليج العريب 
)1820–1970م(

تاريخ أفريقيا 
الحديث واملعارص

تاريخ آسيا الحديث 
واملعارص

تاريخ الواليات 
املتحدة 
األمريكية
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تبنّي مّما تّم عرضه سابًقا يف مجال التحقيب التاريخي املعتمد عىل الزمن )تاريخ قديم، وتاريخ وسيط، وتاريخ حديث، وتاريخ معارص( ما ييل:

ӵӵ املشتمل بوضوح عىل( الوسيط  التاريخ  لتدريس  الدراسة، قد كانت  تمّثل عّينة  التي  الجامعات  التاريخ يف  أّن األولوية يف تدريس 

اإلجبارية  الساعات  مجموع  من  ساعة   121 عىل  فاستحوذ  األخرى،  النسب  جميع  فاقت  قد  فيه  النسبة  أّن  ذلك  اإلسالمي(،  التاريخ 

املخصصة لدراسة التاريخ البالغ مجموعها 310 ساعات، بنسبة 39.03 %.

ӵӵ ثّم جاء تالًيا التاريخ الحديث واملعارص، وذلك كون معظم الجامعات قد دمجت بني الحقبتني يف املقررات الدراسية، وقد استحوذ

عىل 90 ساعة، عالوة عىل 12 ساعة أفردتهما للتاريخ املعارص كل من جامعة البحرين والجامعة األردنية، وبعدد إجمايل ملجموع ساعات 

التاريخ الحديث واملعارص 102 ساعة، بنسبة 32.9 %.

ӵӵ.% 17.41 ثّم جاءت بعد ذلك املقررات املخصصة لدراسة املنهج وتدريسه، وقد خصصت له 54 ساعة، بنسبة

ӵӵ.% 10.64 وتذيلت قائمة االهتمام املقررات الخاصة بالتاريخ القديم، وبعدد 33 ساعة، بنسبة

ӵӵ ليس هناك اتفاق كبري بني الجامعات عىل املقررات املعربة عن حقب التاريخ سواء القديم أو الوسيط أو الحديث واملعارص، بل تباينت

الجامعات يف فهمها للحقب التاريخية. وترجمت ذلك بمقررات مختلفة يف هذه الجامعات من ناحية البناء املكاين )ظهر تاريخ أفريقيا 

فقط يف جامعة البحرين(، أو الزماين )ظهر تاريخ الدولة البيزنطية فقط يف جامعة السلطان قابوس(، أو املحتوى املوضوعي املعريف )ظهر 

تاريخ الدولة األيوبية فقط يف جامعة امللك سعود(، وكذا يف أسماء املقررات أيًضا، واسم مقرر تاريخ الدولة العباسية خري مثال عىل ذلك.

التحقيب التاريخي اإلقليمي

ا بحسب )التاريخ الوطني )بلد الجامعة(، والتاريخ اإلقليمي  وهي قراءة خاصة اعتمدت عىل بيان كيفية توزيع الساعات إقليمًيّ

)اإلقليم الذي يتبعه بلد الجامعة(، وتاريخ العالم العريب، وتاريخ العالم اإلسالمي غري العريب، وتاريخ العالم، والتاريخ املشرتك وخاصة 

تاريخ العالقات( لبيان مقدار ما استحوذ عليه كل إقليم/ حقبة، من املقررات التاريخية التي تطرحها كل جامعة، وبينت وزن كل إقليم/ 

حقبة من الوزن العام للمقررات اإلجبارية، وأتبعت العرض املبني يف الجدول )6( بمجموعة من االستنتاجات.

الجدول )6(

توزيع الساعات املعتمد عىل التحقيب اإلقليمي

الساعاتالجامعة
التاريخ 
الوطني

التاريخ 
اإلقليمي

تاريخ العالم 
العريب

تاريخ العالم اإلسالمي 
غري العريب

تاريخ 
العالم

التاريخ 
املشرتك

املنهج

3 ساعات54 ساعةالجامعة األردنية
% 5.55

0 ساعة
% 0

36 ساعة 
% 66.66

3 ساعات
% 5.55

6 ساعات
% 11.11

0 ساعة
% 0

6 ساعات 
% 11.11

0 ساعة33 ساعةجامعة الكويت
% 0

3 ساعات
% 9.09

15 ساعة
% 45.45

0 ساعة
% 0

9 ساعات
% 27.27

0 ساعة
% 0

6 ساعات
% 18.18

جامعة امللك 
4 ساعات48 ساعةسعود

% 8.33
5 ساعات
% 10.41

22 ساعة
% 45.83

3 ساعة
% 6.25

3 ساعات
% 6.25

0 ساعة
% 0

11 ساعة
% 22.91

0 ساعة36 ساعةجامعة البحرين
% 0

3 ساعات
% 8.33

12 ساعة
% 33.33

3 ساعات
% 8.33

9 ساعات
% 25

3 ساعات
% 8.33

6 ساعات
% 16.66
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الساعاتالجامعة
التاريخ 
الوطني

التاريخ 
اإلقليمي

تاريخ العالم 
العريب

تاريخ العالم اإلسالمي 
غري العريب

تاريخ 
العالم

التاريخ 
املشرتك

املنهج

جامعة السلطان 
9 ساعات58 ساعةقابوس

% 15.51
3 ساعات

% 5.17
21 ساعة
% 36.20

3 ساعات
% 5.17

12 ساعة
% 20.68

0 ساعة
% 0

10 ساعات
% 17.24

0 ساعة57 ساعةجامعة الشارقة
% 0

12 ساعة
% 21.05

33 ساعة
% 57.89

0 ساعة
% 0

3 ساعات
% 5.26

0 ساعة
% 0

9 ساعات
% 15.78

3 ساعات27 ساعةجامعة قطر
% 11.11

0 ساعة
% 0

12 ساعة
% 44.44

0 ساعة
% 0

3 ساعات
% 11.11

0 ساعة
% 0

9 ساعات
% 33.33

19 ساعة310 ساعةاملجموع
% 6.12

26 ساعة
% 8.38

148 ساعة
% 47.74

12 ساعة
% 3.87

39 ساعة
% 12.58

3 ساعات
% 0.96

54 ساعة
% 17.41

يمكن بخصوص التحقيب اإلقليمي للخطط الدراسية استنتاج اآليت:

ӵӵ التاريخ املحيل/ الوطني: حرصت الجامعات الوطنية عىل تدريس التاريخ الوطني، وجاء يف معظم الجامعات مقرًرا إجبارًيا ضمن

املتطلبات العامة ولجميع طلبة الجامعة، ومع ذلك ظهر اهتمام الجامعات بالتاريخ الوطني أيًضا يف املقررات الخاصة بطلبة القسم. 

مجموع  من   % 15.51 بنسبة  ساعات،   9 خصصت  إذ  به،  االهتمام  حيث  من  األوىل  املرتبة  يف  قابوس  السلطان  جامعة  جاءت  وقد 

والوسيط  )والقديم،  املختلفة  التاريخية  الحقب  عىل  املقررات  هذه  وتوزعت  العماين،  الوطني  املحيل/  للتاريخ  اإلجبارية،  الساعات 

اكتفت  بينما  السعودية؛  الدولة  لتاريخ   % 8.33 بنسبة  ساعات،   4 بمقررين  سعود  امللك  جامعة  تلتها  ثّم  والحديث(؛  )اإلسالمي(، 

3 ساعات،  الحديث  لتاريخ قطر  املعارص، وكذلك جامعة قطر  لتاريخ األردن   % 5.55 بنسبة  3 ساعات،  الجامعة األردنية بمقرر واحد 

11.11 %؛ واختفى من املقررات اإلجبارية لطلبة القسم يف جامعة الكويت وجامعة الشارقة وجامعة البحرين، مع التنبيه لوجود  بنسبة 

مسار مستقل يف جامعة البحرين لتدريس تاريخ البحرين والخليج الحديث وبواقع 15 ساعة.

ӵӵ القديم التاريخ  يف  سواء  ببعض،  بعضه  الشديد  بارتباطه  ويستشعر  متمايًزا  إقليًما  يمّثل  العريب  الخليج  يزال  ال  اإلقليم:  تاريخ 

والوسيط أو التاريخ املعارص. وقد ظهر االعتناء الواضح بتاريخ اإلقليم يف الجامعات عّينة الدراسة باستثناء الجامعة األردنية، وجاءت 

جامعة الشارقة يف املرتبة األوىل إذ خصصت 12 ساعة، بنسبة 21.05 % ملتابعة تاريخ الخليج عرب العصور؛ وكذلك صنعت جامعة امللك 

10.41 % لبيان تاريخ اليمن والجزيرة العربية وتاريخ الخليج الحديث واملعارص، بينما اكتفت لتاريخ اإلقليم  5 ساعات، بنسبة  سعود 

 ،% 8.33 9.09 %، وجامعة البحرين، بنسبة  3 ساعات كل من جامعة الكويت، بنسبة  بتاريخ الخليج الحديث واملعارص، بمقرر واحد 



كانون الثاين / يناير 2017العدد  5

306

أّن  التنبيه إىل  5.17 %؛ واختفى من املقررات اإلجبارية للجامعة األردنية ولجامعة قطر، مع رضورة  بنسبة  وجامعة السلطان قابوس، 

جامعة قطر وجامعة البحرين قد خصصتا مساًرا مستقاًل لتاريخ الخليج الحديث وبواقع 15 ساعة.

ӵӵ تاريخ العالم العريب: استحوذ تاريخ العالم العريب عىل اهتمام الجامعات العربية عموًما، ومّثلت مقرراته العمود الفقري لتخصص

التاريخ، حتى أنه طغى عىل بقية التواريخ. وكانت الجامعة األردنية يف املرتبة األوىل إذ خصصت له 33 ساعة، بنسبة 61.11 %؛ ثّم تلتها 

بعدد الساعات نفسه جامعة الشارقة، بنسبة 33 ساعة، بنسبة 57.89 %؛ ثّم جامعة امللك سعود 22 ساعة، بنسبة 45.83 %؛ ثّم جامعة 

السلطان قابوس 21 ساعة، بنسبة 36.20 %؛ ثّم جامعة الكويت 15 ساعة، بنسبة 45.45 %؛ وأخريًا جاءت جامعة قطر 12 ساعة، بنسبة 

33.33 % اللتان تواضع الرقم لديهما بسبب اعتمادهما نظام املسارات التعليمية داخل  12 ساعة، بنسبة  44.44 % وجامعة البحرين 

التاريخ  مسار  اعتماد  تم  فقد  البحرين  جامعة  يف  أّما  اإلسالمي،  التاريخ  يف  مستقل  مسار  ُيعتمد  قطر  جامعة  ففي  العام.  التخصص 

املقسم عىل املوضوع.

ӵӵ ل، بل لم يخصص له من املقررات تاريخ العالم اإلسالمي غري العريب: لم يلق تاريخ العالم اإلسالمي غري العريب االهتمام املؤمَّ

الدراسية سوى مقرر واحد 3 ساعات يف جامعات البحرين بنسبة 8.33 %، وجامعة امللك سعود بنسبة 6.25 %، واألردنية بنسبة 5.55 %، 

وجامعة السلطان قابوس بنسبة 5.17 %؛ وقد خصص لدراسة تاريخ الدولة العثمانية بصفتها دولة إسالمية حكمت العالم العريب، بينما 

اختفت تماًما املقررات التي تدرس تاريخ الدول اإلسالمية غري العربية، كتواريخ دول جنوب رشق آسيا مثاًل.

ӵӵ تاريخ العالم: ظهر االهتمام به متفاوًتا يف عدد املقررات التي خصصت له، فبينما خصصت له جامعة السلطان قابوس 12 ساعة بنسبة

20.68 %، فقد خصصت له جامعة الكويت 9 ساعات بنسبة 27.27 %، وكذلك فعلت جامعة البحرين 9 ساعات بنسبة 25 %، أّما الجامعة 

األردنية فقد خصصت له 6 ساعات بنسبة 11.11 %، أّما جامعة امللك سعود فقد خصصت له 3 ساعات بنسبة 6.25 %، وكذلك فعلت جامعة 

الشارقة بنسبة 5.26 %، وجامعة قطر بنسبة 11.11 %، عالوة عىل تخصيصها مسارًا مستقاًل لطالب التخصص باسم تاريخ أوروبا الحديث 

15 ساعة.

ӵӵ يف الدراسية  املقررات  من  ظهوره  اختفى  جغرافيتني.  منطقتني  أو  حقبتني  أو  موضوعني  بني  يمازج  الذي  وهو  املشرتك:  التاريخ 

جميع الخطط الدراسية، باستثناء مقرر واحد يف جامعة البحرين رصد العالقات بین الرشق والغرب بنسبة 8.33 %.

تبنّي مّما تّم عرضه يف موضوع التحقيب اإلقليمي استحواذ تاريخ العالم العريب عىل اهتمام الجامعات، فقد بلغ عدد الساعات 

تاريخ اإلقليم  ثّم  12.58 %؛  بنسبة  39 ساعة،  بواقع  العالم  بتاريخ  يتلوه االعتناء  ثّم  47.74 %؛  بنسبة  148 ساعة،  له  التي خصصت 

وبواقع 26 ساعة، بنسبة 8.38 %؛ ثّم جاءت مقررات التاريخ املحيل/ الوطني بواقع 19 ساعة، بنسبة 6.12 %؛ ثّم تاريخ العالم اإلسالمي 

غري العريب وبواقع 12 ساعة، بنسبة 3.87 %؛ وأخريًا التاريخ املشرتك بواقع 3 ساعات، بنسبة 0.96 %.

التحقيب املعتمد عىل املوضوع

للخطط  التحليلية  الدراسة  هذه  يف  املوضوعات  أهم  من  املقررات  موضوع  عىل  املعتمد  العرض  التحقيب/  موضوع  يكون  قد 

املقرر  املقررات. ويمكن استكشاف ذلك من خالل اسم  للطالب يف هذه  املقدمة  املادة  للتعرف عىل طبيعة  الدراسية، بحيث يسعى 

من  السيايس  الجانب  تخص  أنها  املقررات،  أسماء  خالل  من  األقل  وعىل  بوضوح،  وتبني  املقرر.  توصيف  خالل  من  دقة  وبأكرث 

التاريخ، ونادًرا ما خصص بعض املقررات ملوضوعات غري سياسية، والجدول )7( يبني ذلك:
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الجدول )7(

التحقيب املعتمد عىل املوضوع

التاريخ السيايسالساعاتالجامعة
التاريخ الثقايف، 

واالقتصادي، واالجتماعي
املنهج

6 ساعات 11.11 %3 ساعات 5.55 %45 ساعة 83.33 %54 ساعةالجامعة األردنية

10 ساعات 17.24 %6 ساعات 10.34 %42 ساعة 72.41 %58 ساعةجامعة السلطان قابوس

9 ساعات 15.78 %9 ساعات 15.78 %39 ساعة 68.42 %57 ساعةجامعة الشارقة

11 ساعة 22.91 %3 ساعات 6.25 %34 ساعة 70.83 %48 ساعةجامعة امللك سعود

6 ساعات 18.18 %0 ساعة 0 %27 ساعة 81.81 %33 ساعةجامعة الكويت

9 ساعات 33.33 %0 ساعة 0 %18 ساعة 66.66 %27 ساعةجامعة قطر

6 ساعات 16.66 %15 ساعة 41.66 %15 ساعة 41.66 %36 ساعةجامعة البحرين

54 ساعة 17.41 %36 ساعة 11.61 %220 ساعة 70.96 %310 ساعاتاملجموع

يمكن بخصوص التحقيب املوضوعي للخطط الدراسية استنتاج اآليت:

ӵӵ طغيان التاريخ السيايس يف الخطط الدراسية عىل بقية موضوعات التاريخ الثقايف واالجتماعي واالقتصادي، واستحوذ عىل ما نسبته

70.96 %، 220 ساعة من مجموع الساعات 310. ولم تصل بقية املوضوعات بمجموعها يف الخطط ما يقارب نصف املقررات، باستثناء 

الجانب  عىل  السياسية  غري  املوضوعات  واقترصت  فريد،  أمر  وهو  املقررات  نصف  عن  السيايس  التاريخ  بها  قل  التي  البحرين  جامعة 

الثقايف، بمقررات الحضارة أو الفكر أو النظم، وغياب تام للتاريخ االجتماعي واالقتصادي.

ӵӵ تواضع حضور مقررات املنهج يف الخطط الدراسية، واقتصارها عىل مقررين أو ثالثة، والجدول )8( يوضح دالالت مقررات املنهج يف

الخطط الدراسية يف الجامعات:

الجدول )8(

داللة مقررات املنهج يف الخطط الدراسية

جامعة امللك 
سعود

جامعة قطر
جامعة 
الشارقة

جامعة السلطان 
قابوس

جامعة 
الكويت

الجامعة األردنيةجامعة البحرين

منهج البحث 
التاريخي

مقدمة يف التاريخ
علم التاريخ

منهج دراسة 
التاريخ

منهج البحث 
التاريخي

منهج البحث 
التاريخي

منهج البحث 
التاريخي

منهج البحث التاريخي

مهارات املؤّرخ
مدخل لدراسة 

التاريخ
جغرافية الوطن العريب
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جامعة امللك 
سعود

جامعة قطر
جامعة 
الشارقة

جامعة السلطان 
قابوس

جامعة 
الكويت

الجامعة األردنيةجامعة البحرين

نصوص 
تاريخية باللغة 

اإلنكليزية

نصوص ووثائق 
تاريخية

حلقة بحث

مرشوع التخرجبحث تخرج
مرشوع 
التخرج

حلقة البحث 
مرشوع التخرج

مرشوع بحث 
تخرج

مرشوع تخرج

ثالثًا: قراءة يف طبيعة بناء أسامء املقررات

تبنى أسماء املقررات يف الجامعات بحسب طبيعة معّينة، وتفاوتت بني الجامعات عّينة الدراسة، إاّل أنها لم تخرج يف مجموعها عن 

البناء الجغرايف، والبناء املوضوعي، والبناء الزمني، والبناء األرسي. وقد قمت بإجراء مسح ملعرفة كيفية توزيع الساعات املعتمد بحسب 

طبيعة بناء عنوان املقرر، وما استحوذ عليه كل بناء من املقررات التاريخية التي تطرحها كل جامعة، وبينت وزن كل نمط بناء من الوزن 

العام للمقررات اإلجبارية، وأتبعت ذلك بمجموعة من االستنتاجات.

الجدول )9(

توزيع املقررات بحسب طبيعة بناء عنوان املقرر/ العنوان

الجامعة
بحسب 
الجغرافيا

بحسب الزمن
بحسب 

األرس/ الدول
املنهج

بحسب 
املوضوع

املجموع

12 ساعة الجامعة األردنية
% 22.22

18 ساعة 
% 33.33

15 ساعة 
% 27.77

6 ساعات 
% 11.11

3 ساعات 
54 ساعة5.55 %

15 ساعة جامعة الكويت
% 45.45

6 ساعات 
% 18.18

6 ساعات 
% 18.18

6ساعات
33 ساعة0 ساعة 0 18.18% %

6 ساعات 18 ساعة 37.5 %جامعة امللك سعود
% 12.5

10 ساعات 
% 20.83

11 ساعة 
% 22.91

3 ساعات 
48 س6.25 %

9 ساعاتجامعة البحرين
% 25

6 ساعات 
% 16.66

0 ساعة
% 0

6 ساعات 
% 16.66

15 ساعة 
36 ساعة41.66 %

27 ساعة السلطان قابوس
% 49.09

3 ساعات 
% 5.45

12 ساعة 
% 21.18

10 ساعات 
% 17.24

6 ساعات 
58 ساعة10.90 %

24 ساعة 3 ساعات 5.26 %جامعة الشارقة
% 42.10

12 ساعة 
% 21.05

9 ساعات
% 15.78

9 ساعات 
57 ساعة15.78 %

15 ساعة 3 ساعات 11.11 %جامعة قطر
% 55.55

0 ساعة
% 0

9 ساعات
% 33.33

0 ساعة
27 ساعة0 %

87 ساعة املجموع /الوزن
% 28.06

78 ساعة 
% 25.16

55 ساعة 
% 17.74

54 ساعة 
% 17.41

36 ساعة 
310 ساعات11.61 %
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ويمكن بخصوص بناء أسماء املقررات يف الخطط الدراسية استنتاج اآليت:

ӵӵ 1البناء الزمني: وهو أن يكون األساس يف بناء عنوان املقرر واملادة التاريخية معتمًدا عىل املواضيع، كأن يكون تاريخ العالم اإلسالمي

)600 – 1187(، أو العالم اإلسالمي من القرن )4 - 7هـ(. وقد تبنّي أّن جامعة الشارقة احتلت الرتتيب األعىل يف بناء املقررات، اعتماًدا 

عىل التقسيم الزمني بواقع 24 ساعة، بنسبة 42.10 %؛ ثّم تلتها الجامعة األردنية بواقع 18 ساعة، بنسبة 33.33 %؛ ثّم جامعة قطر بواقع 

15 ساعة من أصل 27 ساعة، بنسبة 55.55 %؛ ثّم تساوت جامعة الكويت بواقع 6 ساعات، بنسبة 18.18 %، مع جامعة البحرين، بنسبة 

16.66 %، وجامعة امللك سعود، بنسبة 12.5 %؛ وأخريًا جامعة السلطان قابوس بواقع 3 ساعات، بنسبة 5.45 %. وقد استحوذ هذا النمط 

يف البناء عىل املرتبة الثانية يف توزيع بناء أسماء املقررات بواقع 78 ساعة، بنسبة 25.16 %.

ӵӵ الدول، كأن أو  التاريخية معتمًدا عىل األرس  واملادة  املقرر  بناء عنوان  الدول: وهو أن يكون األساس يف  أو  البناء بحسب األرس 

يكون تاريخ الدولة الراشدية، أو تاريخ الدولة األموية، أو تاريخ الدولة العباسية. وقد تبني أّن الجامعة األردنية قد احتلت املرتبة األوىل 

بني الجامعات يف مراعاة بناء مقرراتها بحسب النمط املذكور بواقع 15 ساعة، بنسبة 27.77 %؛ ثّم تلتها جامعة السلطان قابوس بواقع 12 

ساعة، بنسبة 21.18 %، وتساوت معها جامعة الشارقة بواقع 12 ساعة، بنسبة 21.05 %؛ ثّم جامعة امللك سعود بواقع 10 ساعات، بنسبة 

20.83 %؛ ثّم جامعة الكويت بواقع 6 ساعات، بنسبة 18.18 %؛ واختفى النمط من مقررات جامعة البحرين وجامعة قطر. وقد استحوذ 

هذا النمط يف البناء عىل املرتبة الثالثة يف توزيع بناء أسماء املقررات بواقع 55 ساعة من أصل 310 ساعات، بنسبة 17.74 %.

ӵӵ البناء املوضوعي: وهو أن يكون األساس يف بناء عنوان املقرر واملادة التاريخية معتمًدا عىل املواضيع، كأن يكون تاريخ الحضارة

اإلسالمية، أو الحضارة األوروبية، أو تاريخ الفكر اإلسالمي. وقد تبني أّن جامعة البحرين احتلت املرتبة األوىل بني الجامعات يف مراعاة 

بناء مقرراتها بحسب النمط املذكور بواقع 15 ساعة، بنسبة 41.66 %؛ ثّم تلتها جامعة الشارقة بواقع 9 ساعات، بنسبة 15.78 %؛ ثّم جامعة 

السلطان قابوس بواقع 6 ساعات، بنسبة 10.90 %؛ ثّم تساوت جامعة امللك سعود بواقع 3 ساعات، بنسبة 6.25 % مع الجامعة األردنية 

بواقع 3 ساعات، بنسبة 5.55 %؛ واختفى النمط من مقررات جامعة الكويت وجامعة قطر. وقد استحوذ هذا النمط يف البناء عىل املرتبة 

الرابعة يف توزيع بناء أسماء املقررات بواقع 36 ساعة من أصل 310 ساعات، بنسبة 11.61 %.

ӵӵ التاريخية معتمًدا عىل املكان، كأن يكون مثاًل تاريخ املغرب بناء عنوان املقرر واملادة  البناء الجغرايف: وهو أن يكون األساس يف 

واألندلس، أو تاريخ أوروبا، أو تاريخ الجزيرة العربية، أو تاريخ ُعمان. وقد تبنّي أّن جامعة السلطان قابوس احتلت أعىل الرتتيب من 

حيث اعتمادها عىل البناء الجغرايف يف مقرراتها بواقع 27 ساعة، بنسبة 49.09 %؛ ثّم تلتها جامعة امللك سعود، وبواقع 18 ساعة، بنسبة 

22.22 %؛ ثّم تساوت  12 ساعة، بنسبة  ثّم الجامعة األردنية، وبواقع  45.45 %؛  15 ساعة، بنسبة  37.5 %؛ ثّم جامعة الكويت، وبواقع 

جامعة قطر بواقع 3 ساعات، بنسبة 11.11 % مع جامعة الشارقة بواقع 3 ساعات بنسبة 5.26 %. وقد استحوذ هذا النمط يف البناء عىل أعىل 

نسبة يف توزيع بناء أسماء املقررات، بواقع 87 ساعة من أصل 310 ساعات، بنسبة 28.06 %.

التوصيات

ӵӵ ،رضورة زيادة عدد ساعات دراسة البكالوريوس يف التاريخ، بحيث يجب أاّل يقل عدد الساعات املخصصة عن 130 ساعة معتمدة

ألّن كثريًا من القصور يف استيفاء بعض الحقب أو املجاالت أو املوضوعات حقها يف الحضور كان سببه انخفاض عدد الساعات الدراسية.
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ӵӵ الحظنا قسمة غري عادلة يف مقدار متطلبات الجامعة والكلية عىل حساب ساعات متطلبات القسم/ التخصص. ولذا يجب تغليب حصة

متطلبات القسم عىل بقية املتطلبات، لتصل عىل األقل إىل ما يعادل أو يزيد عىل 75 % من مجموع الساعات املعتمدة، وهذا عامل آخر 

عالوة عىل ما ذكر يفرّس انخفاض حصة بعض املجاالت أو املوضوعات.

ӵӵ مداركه من  يوسع  رديف  تخصص  عىل  االنفتاح  نحو  الطالب  ويدفع  محمود،  أمر  الفرعي  أو  املساند  التخصص  اعتماد  مسألة  إّن 

وفرصه املعرفية والوظيفية.

ӵӵ الحظنا عدم توازن يف كيفية توزيع الساعات املعتمدة فيما يخص الحقب التاريخية، إذ ظهر طغيان للتاريخ الوسيط عىل بقية الحقب

األخرى. ولهذا يجب إعادة النظر يف حصة التاريخ الوسيط لتتوازن عىل األقل مع التاريخ الحديث واملعارص.

ӵӵ ظهر كذلك تركيز واضح يف املقررات عىل منطقة العالم العريب، وإغفال للمناطق األخرى سواء املجاورة أو البعيدة. ولذا تحتاج الخطط

الدراسية إىل إعادة نظر فيما يتعلق بتواريخ املناطق ذات الصلة بالعالم العريب.

ӵӵ رضورة إعادة النظر يف تاريخ العالم اإلسالمي غري العريب، كتاريخ الدول اإلسالمية يف العرص الحديث، مثل إيران وتركيا ودول رشق

آسيا وجنوب أفريقيا، يف الخطط واملقررات الدراسية، كيما تحصل للطلبة إطاللة ثقافية عىل تواريخ اإلسالم والدول اإلسالمية خارج 

جغرافية الوطن العريب.

ӵӵ ،واالجتماعي الثقايف،  )التاريخ  املوضوعات  بقية  عىل  الدراسية  الخطط  يف  السيايس  التاريخ  طغيان  الدراسة  خالل  من  تبني 

واالقتصادي(، وهو أمر يطبع تاريخنا بالطابع السيايس الجاف "املنفر". وبناء عليه، فال بد من إعادة االهتمام بالتواريخ غري السياسية 

يف الخطط الدراسية.

ӵӵ القدرات الدراسية، واقتصارها عىل مقررين أو ثالثة. وال بد، من أجل خلق جيل يمتلك  تواضع حضور مقررات املنهج يف الخطط 

وامللكات البحثية النقدية، من إعادة النظر يف مقررات املنهج يف الخطط الدراسية يف الجامعات.

ӵӵ ال بد من إعادة النظر يف آلية تسمية املقررات الدراسية ومنهجها، ومحاولة تنظيم تسمياتها عىل أساس موحد، ولو عىل األقل يف كل

قسم/ جامعة عىل حدة، حتى تتسم بنوع من التوحيد من حيث بناء التسميات.
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املراجع

 	http://bit.ly/2eKuD9u :الخطة الدراسية لبكالوريوس التاريخ"، الجامعة األردنية، قسم التاريخ، يف"

 	http://bit.ly/2fpNMBT :صحيفة التخرج"، جامعة الكويت، قسم التاريخ، يف"

 	http://bit.ly/2e0NobV :خطة بكالوريوس التاريخ"، جامعة البحرين، قسم التاريخ، يف"

 	http://bit.ly/2f8egnX :الخطة الدراسية"، جامعة امللك سعود، قسم التاريخ، يف"

 	https://www.squ.edu.om/squ-ar :الخطة الدراسية"، جامعة السلطان قابوس، قسم التاريخ، يف"

 	http://bit.ly/2f7VbBZ :الخطة الدراسية"، جامعة الشارقة، قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية، يف"

 	http://bit.ly/2fg5wdX :مقررات الخطة الدراسية"، جامعة قطر، قسم التاريخ، يف"

http://bit.ly/2eKuD9u
http://bit.ly/2fpNMBT
http://bit.ly/2e0NobV
http://bit.ly/2f8egnX
https://www.squ.edu.om/squ-ar
http://bit.ly/2f7VbBZ
http://bit.ly/2fg5wdX
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(1( Ahmed Ibrahim Abushouk | أحمد إبراهيم أبو شوك

تدريس تاريخ العامل يف جامعات الخليج العريب: 

التحديات واآلفاق

مقدمة

رة وهامشية  للنظرة الكونية إىل املايض اإلنساين تاريخ طويل يف الكتابات التاريخية)2)، إال أنها ظّلت مرتبطًة بمركزية الجهة املُنظِّ

نظرتها إىل آلخر؛ لذلك ارتبطت كٌل من الكتابات اإلغريقية والرومانية القديمة بمركزية التاريخ اليوناين والروماين، والكتابات اإلسالمية 

الوسيطة بمركزية التاريخ اإلسالمي، والكتابات األوروبية الحديثة بمركزية التاريخ األورويب. وبرز مقرر تاريخ الحضارة الغربية يف الجامعات 

األوروبية واألمريكية بعد الحرب العاملية األوىل، بدافع النظرة األوروبية املتحيزة للحضارة الغربية ودورها يف تشكيل تاريخ العالم بعد حقبة 

الكشوفات الجغرافية. ويف الربع األخري من القرن العرشين، تعرضت مقررات تاريخ الحضارة الغربية النتقادات واسعة يف بعض الدوائر 

األكاديمية التي رفضت النظرة األوروبية - املركزية لتاريخ العالم، بحجة أنها تخلق قطيعًة بني تاريخ الرشق والغرب املشرتك، وتؤسس 

نظرًة إقصائيًة، تضع تواريخ الشعوب األخرى يف هامش التاريخ األورويب. ويف أوروبا نفسها، انتقد بعض املؤرخني النظرة املركزية لتاريخ 

أوروبا التي ارتقت بدور النخب الدينية الرثية عىل حساب القطاعات األخرى التي كان لها دور محسوس يف تشكيل التاريخ األورويب)3).

ال جدال يف أّن هذه االنتقادات لفتت انتباه مجموعة من مؤرخي تاريخ العالم الذين أقنعوا بعض املؤسسات األكاديمية يف الواليات 

املتحدة األمريكية بأن تعتمد مقررات شاملة عن تاريخ العالم، بداًل من مقررات تاريخ الحضارة الغربية. واحتجوا بأّن هذه الرؤية الكلية 

التاريخ  تمّكنهم من دراسة نشأة الحضارات العاملية واضمحاللها بصور شاملة، وكذلك ظاهرة العوملة وإيجابياتها وسلبياتها املاثلة يف 

املعارص. وإىل جانب ذلك، انتقدوا النظرة األوروبية - املركزية لتاريخ العالم، متعللني بأنها تضع تواريخ حضارات الشعوب غري األوروبية يف 

موضٍع هاميش. وتجاوزًا لهذا الخطأ املنهجي، من وجهة نظرهم، حاولوا أن يقدموا قراءًة كليًة لتاريخ العالم. ولكنهم يف سنوات التأسيس 

األوىل، واجهوا بعض التحديات املنهجية املرتبطة بكيفية تدريس تاريخ العالم يف الربامج التاريخية. واستجابًة لهذا التحدي املنهجي، 

تبنَّوا منهًجا إقليمًيا، يقيض دراسة تاريخ العالم يف شكل وحدات جغرافية متصلة مع بعضها يف إطارها املحيل، ومنفصلة يف كلياتها عن 

"الدراسات  مدخل  انتقاد  إىل  دون  لوبس  باتريشيا  األمريكية  املؤرخة  دفع  آخر،  تحّدًيا  شّكل  قد  املدخل  هذا  أّن  ويبدو  العاملي.  اإلطار 

املناطقية املتقابلة"، وهو مدخل يستند إىل معرفة املؤرخني بأدبيات املناطق الجغرافية التي تخصصوا يف تاريخها، مع ضمور معرفتهم 

بأدبيات تاريخ العالم يف إطارها العاّم)4).

1 أستاذ التاريخ يف قسم التاريخ، جامعة قطر.
Professor of History at History department, Qatar University.

2 James R. Palmitessa & Stephen T. Staggs, “The Success & Challenges of Teaching World History in the Twenty-First Century: Two Case 
Studies from Western Michigan,” World History Connected, vol. 3, no. 1 (October 2005), p. 1.

3 Gleb Tsipursky, “Western Civilization from the Margins: Teaching a Western Civilization Course from a World History Perspective,” World 
History Connected, vol. 7, no. 3 (October 2010), accessed on 27 / 4 / 2015, at:
http://bit.ly/2icRHzo

4 Patrick Manning (ed.), Global Practice in World History: Advances Worldwide (Princeton: Markus Wiener, 2008).
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ويف العقدين األخريين من القرن العرشين، ظهرت نخبة من مؤرخي تاريخ العالم، استطاعت أن تؤسس مناهج جديدًة لتدريس 

زت مناهجهم الجديدة  تاريخ العالم. ونذكر من أفراد هذه النخبة باترك ماننغ)5)، وروس دون)6)، وجري بنتيل)7)، وديفيد كريستني)8). وقد ركَّ

عىل استقصاء ظاهريَت االستمرارية والقطيعة املتكررتني يف تاريخ العالم، وإبرازهما يف شكل قواعد ُتساهم يف فهم حركة التاريخ العام عىل 

نطاق جغرايف واسع، كما فعل املؤرخ الفرنيس فرناند بروديل، وافرتضوا أّن ذلك ُيعينهم يف تجاوز الحدود اإلقليمية والقومية الفاصلة لحركة 

نهم من النظر يف دور األفراد، واألفكار، والحركات، واألحداث املشرتكة التي استندت إليها مفردات تاريخ العالم. وتحقيًقا  التاريخ، ويمكِّ

لهذا الهدف، أصدروا سلسلًة من الكتب التدريسية Text books )9)، وعقدوا العديد من املؤتمر العاملية)10)، وأسسوا شبكًة من الجمعيات 

األكاديمية)11)، بهدف الرتويج ملقررات تاريخ العالم يف الربامج الجامعية، بصفتها بدياًل من مقررات الحضارة الغربية. ونتيجًة لهذا الجهد 

املرتاكم، أضحت مقررات تاريخ العالم جزًءا رئيًسا يف برامج العديد من الجامعات واملدارس العامة يف الواليات املتحدة وبعض الدول األوروبية.

جامعات الخليج وتاريخ العامل: التحديات واآلفاق

يف النصف الثاين من القرن العرشين، أسست دول الخليج العديد من الجامعات واملؤسسات األكاديمية، وهي تهدف إىل املساهمة 

الجامعات  هذه  برامج  ولدراسة  املجتمعات.  تلك  لحاجات  امللّبية  العلمية  واألبحاث  التعليم  طريق  عن  املحلية  املجتمعات  تطوير  يف 

وخططها األكاديمية املتعلقة بتدريس مقررات التاريخ وتاريخ العالم بصفة خاصة، جرى اختيار سّت جامعات من دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية مرتبة من حيث العرض بحسب تواريخ تأسيسها.

1. جامعة امللك سعود

تأيت يف مقدمة الجامعات الخليجية، جامعة امللك سعود يف الرياض التي ُأسست بموجب مرسوٍم مليٍك، صادر يف 15 ترشين الثاين/ 

نوفمرب 1957، جاء فيه: "بعونه تعاىل نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود، ملك اململكة العربية السعودية، رغبًة يف نرش املعارف وترقيتها 

يف مملكتنا، وتوسيع الدراسة العلمية واألدبية، وحبًّا يف مسايرة األمم يف العلوم والفنون ومشاركتها يف الكشف واالخرتاع، وحرًصا عىل 

إحياء الحضارة اإلسالمية واإلبانة عن محاسنها ومفاخرها وطموحها إىل تربية النشء تربيًة صالحًة، تكفل لهم العقل السليم والخلق 

القويم، رسمنا ما هو آٍت ]...[ تنشأ يف مملكتنا جامعة ُتسمى جامعة امللك سعود")12). ويف مرسومني آخرين مكملني لهذا املرسوم، تمت 

اإلشارة إىل تأسيس كّليَتي اآلداب والعلوم. وشملت أقسام كلية اآلداب "قسم اللغة العربية وآدابها، واللغات اإلسالمية وآدابها، وقسم 

التاريخ العاّم، وتاريخ اإلسالم والحضارة اإلسالمية، وقسم الجغرافيا، وقسم اللغات األوروبية وآدابها")13).

5 Ross E. Dunn (ed.), The New World History: A Teacher’s Companion (Boston: Bedford/St. Martin's, 1999).

6 Jerry H. Bentley, Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times (Oxford: Oxford University Press, 1993).

7 David Christian, Maps of Time: An Introduction to Big History (California: University of California Press, 2005).

8 Ibid.

9 World History: Patterns of Interaction, Student Edition Survey, Series: Holt McDougal (New York: National/State, 2009).

10 انظر مثاًل:
WHA Conference, Costa Rica, 16 - 18 / 7 / 2014; WHA Conference, 26 - 29 / 6 / 2013; WHA Conference, Beijing, 7 - 10 / 7 / 2011.

11 انظر مثاًل:
World History Association (WHA), (1982); Asian Association of World Historians (AAWH), (2008); The Network of Global and World History 
Organizations (NOGWHISTO), (2008).

12 "تاريخ الجامعة"، جامعة امللك سعود، شوهد يف 2 / 1 / 2016، يف:
http://ksu.edu.sa/ar/about-ksu/history

13 املرجع نفسه.

http://ksu.edu.sa/ar/about-ksu/history
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بدأ قسم التاريخ بتدريس ماديت التاريخ واآلثار يف برنامٍج واحٍد، ثّم ُفصلت مقررات اآلثار عن التاريخ، وآلت تبعيتها إىل قسم اآلثار 

عام 1975 الذي تّم ترفيعه إىل كلية السياحة واآلثار عام 2006. وبموجب ذلك، أصبح قسم التاريخ قائًما بذاته، ويف عام 2005 ُأجيزت 

خطته الدراسية الحالية التي تستند إىل أربعة مسارات دراسية، وذلك عىل النحو اآليت:

ӵӵ ،التاريخ القديم: يضم تاريخ الحضارات التي نشأت يف بالد الرافدين، وعىل ضفاف النيل، ويف مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية

إضافًة إىل تاريخ اليونان والرومان وأثره يف منطقة الرشق األدىن القديم.

ӵӵ ،األيوبية والدولة  الصليبية،  والحروب  الوسطى،  العصور  يف  أوروبا  وتاريخ  البيزنطية،  الدولة  تاريخ  عىل  يركز  الوسيط:  التاريخ 

والدولة اململوكية.

ӵӵ التاريخ اإلسالمي: يهتم بدراسة السرية النبوية، وعرص الخلفاء الراشدين، والعرص األموي، والعبايس، واألندليس، إىل جانب دراسة

الفرتات األخرى يف التاريخ اإلسالمي الوسيط ما بني رشق العالم اإلسالمي وغربه.

ӵӵ الدولة وتاريخ  العربية،  والجزيرة  الخليج  وتاريخ  السعودية،  العربية  اململكة  تاريخ  يتناول  الجديد:  والعالم  الحديث  التاريخ 

العثمانية، وتاريخ العرب الحديث واملعارص، وعرص النهضة، وتاريخ أوروبا الحديث واملعارص، فضاًل عن دراسة التاريخ األفريقي، وتاريخ 

العالم الجديد)14).

ويف ضوء هذا التحقيب التاريخي الرباعي تشّكل برنامج البكالوريوس يف التاريخ من 128 وحدًة دراسيًة معتمدًة، ُموزعًة عىل النحو اآليت:

الجدول )1(

متطلبات برنامج التاريخ

النسبة املئويةوحدات دراسيةاملستوى

24.2 %31مقررات معادلة يف السنة التحضريية

9.3 %12متطلبات الجامعة

4.6 %6متطلبات الكلية

14.0 %18متطلبات التخصص املساند

35.1 %45متطلبات إجبارية، التخصص الرئيس )تاريخ(

12.5 %16متطلبات اختيارية، التخصص الرئيس والتدريب امليداين

100 %128املجموع

املصدر: من إعداد الباحث، استناًدا إىل املوقع اإللكرتوين لقسم التاريخ بجامعة امللك سعود.

املعتمدة  الساعات  إجمايل  من   % 47.6 بنسبة  أي  دراسيًة،  وحدًة   61 )التاريخ(  الرئيس  التخصص  مقررات  ة  ِحصَّ بلغت  وهكذا، 

الوطني  والتاريخ   ،)% 37.5( اإلسالمي  والتاريخ   ،)% 7.1( التاريخي  البحث  مناهج  تشمل  مجموعاٍت  إىل  موزعًة  التاريخ،  لبكالوريوس 

14 "حول القسم"، قسم التاريخ، جامعة امللك سعود، شوهد يف 2 / 1 / 2016، يف:
http://arts.ksu.edu.sa/ar/history/about-us

http://arts.ksu.edu.sa/ar/history/about-us
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للمملكة العربية السعودية )19.6 %(، وبقية املقررات التي هي عبارة عن مقررات إقليمية )33.9 %(، وال تعني اإلقليمية األقاليم املتاخمة للملكة 

العربية السعودية، بل ُيقصد بها املقررات أو الدراسات املناطقية Area Studies يف معناها العاّم)15)، إضافًة إىل تاريخ العالم الحديث )1.7 %(.

الجدول )2(

توزيع مقررات برنامج التاريخ

املناهج التاريخيةالتاريخ اإلقليميالتاريخ اإلسالميالتاريخ الوطنيتاريخ العالم

1113292

املصدر: املرجع نفسه.

تشمل املقررات املناطقية أو اإلقليمية تسعة عرش مقررًا، أْي نسبة 34 % من جملة املقررات املدرجة يف الخطة الدراسية، وتحمل 

املعارص  العرب  261(، وتاريخ  الوسطى )ترخ  العصور  أوروبا يف  121(، وتاريخ  القديم )ترخ  تاريخ الرشق األدىن  عناوين متنوعة، مثل: 

التاريخ اإلسالمي التي يبلغ عدد مقرراته  482(. وهي تأيت يف الرتتيب الكّمي بعد مقررات  475(، وتاريخ الرشق األقىص )ترخ  )ترخ 

21 مقررًا، أي بنسبة 37.5 من إجمايل مقررات الخطة الدراسية. أّما املقرر الوحيد الذي يحمل اسم تاريخ العالم، فهو تاريخ العالم الجديد 

)ترخ 481( الذي يتناول تاريخ الكشوفات الجغرافية، واالستعمار األورويب، والحركات التحررية يف أمريكا الالتينية، والحرب األهلية 

يف أمريكا الشمالية وتأثريها السيايس - االجتماعي واالقتصادي، وقيام الواليات املتحدة وتوسعها اإلمربيايل بعد الحرب العاملية األوىل.

ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بقسم التاريخ، جامعة امللك سعود، ثالثًة وثمانني عضًوا، خمسة عرش عضًوا منهم بدرجة أستاذ، 

وخمسة عرش آخرين بدرجة أستاذ مشارك، وستة عرش عضًوا بدرجة أستاذ مساعد، وسبعة وثالثني عضًوا بدرجة محارض. ويمثل العنرص 

النسايئ منهم ثالثة وأربعني عضًوا، والعنرص الرجايل أربعون، متخصصون يف التاريخ القديم، والتاريخ اإلسالمي، والتاريخ الحديث، 

وليس بينهم عضو واحد متخصص يف تاريخ العالم الذي يدرّسه أستاذان متخصصان يف تاريخ أوروبا الحديث.

الجدول )3(

توزيع أعضاء هيئة التدريس بحسب تخصصاتهم األكاديمية

التاريخ القديمالتاريخ اإلسالميالتاريخ الحديث

323813

املصدر: املرجع نفسه.

باهتمام  يرتبط  أحدهما  بعاملني،  تأثر  قد  سعود  امللك  جامعة  يف  البكالوريوس  شهادة  لنيل  التاريخ  برنامج  إعداد  أّن  إىل  نخلص 

اململكة العربية السعودية بالتاريخ اإلسالمي والتاريخ الوطني بوصفهما مكونني أساسيني للهوية اإلسالمية وبناء الشخصية السعودية 

وتفعيل انتمائها الوطني. ويؤكد ذلك كلمة عبد الرحمن بن عبد الله األحمري، رئيس قسم التاريخ، وقد أشار فيها إىل أّن رسالة القسم 

ال تقترص عىل تخرج من تحتاج إليه البالد من حاميل درجات البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه فحسب، بل إّن هذا القسم بيت خربة 

15 ملزيد من التفصيل عن مفهوم الدراسات املناطقية وكيفية نشأتها كامتداد ألدبيات االسترشاقية يف إطار آخر، انظر: عبد الفتاح نعوم، "مساهمة االسترشاق-األنجلو 

أمرييك يف صعود دراسة املناطق"، تبني للدراسات الفكرية والثقافية، العدد 9 )2014(، ص 7 - 28.
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ومؤسسة مرجعية مهمة للقضايا الوطنية ذات الطابع التاريخي التي تحتاج إليها الدوائر واملؤسسات الحكومية واملصالح العامة والخاصة 

العربية،  والجزيرة  السعودية،  العربية  اململكة  تاريخ  املتخصصني يف  واملؤرخني  أبرز األساتذة  نخبًة من  لكونه يضم  اململكة، وذلك  يف 

والعالم اإلسالمي)16)، يف حني يرتبط العامل الثاين بأصحاب االختصاص الذين ينتسب معظمهم إىل التاريخ اإلسالمي والتاريخ الحديث 

)التاريخ الوطني(. واستناًدا إىل هذين العاملني، لم يكن تدريس تاريخ العالم من الناحيتني املوضوعية واملنهجية من أولويات الدولة، أو 

قسم التاريخ الذي أعدَّ برنامج البكالوريوس يف التاريخ بجامعة امللك سعود.

2. جامعة الكويت

1966، يقيض تأسيس جامعة وطنية مكونة من ثالث كليات؛ تشمل  الكويت بموجب مرسوٍم أمريٍي صادر عام  ُأنشئت جامعة 

كلية العلوم، وكلية اآلداب والرتبية، وكلية البنات الجامعية. وبعد تأسيس الجامعة، شهدت سلسلًة من التطورات التي شملت العديد 

من الكليات، واألقسام األكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس، والهيكل اإلداري، وعدد الطلبة الدارسني. وبحلول عام 2012، بلغ عدد 

كليات جامعة الكويت ست عرشة كليًة علميًة وإنسانيًة )الحقوق، واآلداب، والعلوم، والرتبية، والطب، وهندسة البرتول، والعلوم الطيبة 

املساعدة، والرشيعة الدراسات اإلسالمية، وإدارة األعمال، والصيدلة، وطب األسنان، والعلوم االجتماعية، والعلوم الحياتية، والهندسة 

املعمارية، وعلوم الحاسب اآليل والهندسة، والصحة العامة()17). ويف ظل هذه التطورات الهيكلية، كان قسم التاريخ من أول األقسام 

التي ُأنشئت يف كلية اآلداب والرتبية. وبعد فصل كلية الرتبية من اآلداب عام 1971، آلت تبعية القسم اإلداري إىل كلية اآلداب. وتتكون 

كلية اآلداب اليوم من خمسة أقسام أكاديمية، تشمل قسم التاريخ، وقسم اللغة العربية وآدابها، وقسم اللغة اإلنكليزية وآدابها، وقسم 

الفلسفة، وقسم اإلعالم)18). ويمنح قسم التاريخ ثالث درجات علمية، هي البكالوريوس، واملاجستري، والدكتوراه. ويبلغ عدد الساعات 

املعتمدة للحصول عىل شهادة البكالوريوس يف التاريخ 132 ساعًة، وهي كما ييل)19):

الجدول )4(
متطلبات برنامج التاريخ

النسبة املئويةالساعات املعتمدةاملتطلبات

متطلبات برنامج الثقافة العامة )مهارات االتصال، والعلوم االجتماعية واإلنسانية 
34.0 %45والسلوكية، والعلوم الطبيعة، والرياضيات، والتفكري اإلبداعي(

45.4 %60متطلبات التخصص الرئيس )املقررات اإلجبارية، واملقررات االختيارية(

2.2 %3متطلبات االختيار الحر

18.1 %24متطلبات التخصص الفرعي )من أّي برنامج أكاديمي(

132املجموع

املصدر: من إعداد الباحث، استناًدا إىل املوقع اإللكرتوين لقسم التاريخ بجامعة الكويت.

16 عبد الرحمن بن عبد الله األحمري، "كلمة رئيس قسم التاريخ"، قسم التاريخ، جامعة امللك سعود، شوهد يف 30 / 3 / 2016، يف:
http://bit.ly/2iqnagP

17 "نبذة تاريخية"، جامعة الكويت، شوهد يف 15 / 3 / 2016، يف:
http://bit.ly/2hbTBOE

18 "كلية اآلداب يف سطور"، جامعة الكويت، شوهد يف 15 / 3 / 2016، يف:
http://bit.ly/2icQgAD

19 عبد الهادي نارص العجمي، "قسم التاريخ"، جامعة الكويت، شوهد يف 15 / 3 / 2016، يف:
http://bit.ly/2id12qS
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أّما مقررات التخصص الرئيس )التاريخ(، فيمكن تصنيفها إىل أربع مجموعات تشمل مناهج البحث التاريخي )4.3 %(، والتاريخ 

اإلسالمي )28.2 %(، والتاريخ اإلقليمي )63.0 %(، والتاريخ الوطني )2.1 %(.

الجدول )5(

توزيع مقررات التاريخ

مناهج البحثالتاريخ اإلسالميالتاريخ اإلقليميالتاريخ الوطني

129132

املصدر: املرجع نفسه.

التاريخ  إقليمية؛ مثل  تتناول موضوعات متنوعًة ذات صبغة  املناطقي( مقررات مبعرثًة،  )أو  التاريخ اإلقليمي  تحتوي مجموعة 

اليوناين )ترخ 110(، وتاريخ الرشق األديب القديم )ترخ 111(، وتاريخ آسيا الصغرى القديم )ترخ 116(، والعرص الهلنستي )ترخ 212(، 

وعالقات   ،)215 )ترخ  الوسطى  العصور  يف  أوروبا  وتاريخ  )ترخ 214(،  البيزنطية  الدولة  وتاريخ   ،)213 )ترخ  الرومانية  واإلمرباطورية 

الرشق والغرب يف العصور الوسطى )ترخ 360(، وتاريخ أوروبا الحديث )ترخ 363(، وتاريخ أوروبا املعارص )ترخ 421(، وتاريخ أمريكا 

الحديث )ترخ 424(، وحضارة أوروبا يف العصور الوسطى )ترخ 475(. بيد أّن هذه املقررات لم ُتصمم وفق منهج عاملي، بل إنها جميعها 

الناظمة  القواعد  بينها ويوضح  التاريخية املشرتكة  القواسم  إذ ليس ثمة رابط يعكس  أو ُقطرية فحسب؛  أو مناطقية  إقليمية  دارسات 

لحركتها، يف إطار التاريخ العاملي وتجلياته اإلقليمية، وال يوجد بينها مقرر واحد باسم تاريخ العالم.

والسبب الرئيس يف ارتفاع نسبة املقررات اإلقليمية وانخفاض نسبة مقررات التاريخ اإلسالمي هو أّن قسم التاريخ بجامعة الكويت 

قد صنَّف مقررات التخصص الرئيس إىل قسمني: إجباري واختياري. ويتكون القسم اإلجباري من أحد عرش مقررًا )33 وحدًة دراسيًة(، 

القسم  ويتكون  )مقرران(.  التاريخي  البحث  ومناهج  )6 مقررات(،  اإلقليمي  والتاريخ  مقررات(،   3( اإلسالمي  التاريخ  ذلك  ويشمل 

مة إىل تسع مجموعات، يختار الطالب مقررًا واحًدا من كل مجموعة. وال شك يف  االختياري من تسعة مقررات )27 وحدًة دراسيًة( مقسَّ

أّن ارتفاع نسبة املقررات اإلقليمية قد قلل من حصة مقررات التاريخ اإلسالمي. ويف الوقت نفسه، كان عىل حساب تاريخ العالم، بدليل 

أنه ال يوجد مقرر واحد باسم تاريخ العالم يف الخطة الدراسية لربنامج البكالوريوس يف التاريخ بجامعة الكويت، فضاًل عن أّن املقررات 

اإلقليمية لم ُتصمم وفق منهج عاملي.

3. جامعة قطر

تمّثل كلية الرتبية التي ُأسست بمرسوٍم أمريٍي، عام 1973، نواَة جامعة قطر التي بدأت مسريتها التعليمية عام 1977. وشملت كلياتها 

آنذاك كلية الرتبية، وكلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، وكلية الرشيعة والقانون والدراسات اإلسالمية، وكلية العلوم. ثّم ُأسست الحًقا 

كلية الهندسة عام 1980، وتلتها كلية اإلدارة واالقتصاد يف العام نفسه. وبحلول عام 2015، بلغ عدد كليات جامعة قطر ثماين كليات، 

هي اآلداب والعلوم، واإلدارة واالقتصاد، والرتبية، والهندسة، والقانون، والصيدلة، والرشيعة والدراسات اإلسالمية، والطب)20).

2004، تّم دمج كّليَتي اإلنسانيات والعلوم االجتماعية والعلوم يف كلية واحدة، ُأطلق عليها كلية اآلداب والعلوم. ويف  ويف عام 

ومقررات  الفرعي،  الفلسفة  برنامج  عىل  أيًضا  يرشف  الذي  اإلنسانية  العلوم  لقسم  تابٍع  برنامٍج  إىل  التاريخ  قسم  ُقلِّص  نفسه،  الوقت 

20 "نشأة الجامعة"، جامعة قطر، 29 / 1 / 2015، شوهد يف 15 / 3 / 2016، يف:
http://www.qu.edu.qa/ar/theuniversity/history.php

http://www.qu.edu.qa/ar/theuniversity/history.php
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ث قسم العلوم اإلنسانية الخطة الدراسية لربنامج التاريخ، إذ أعاد  الجغرافيا املصنفة ضمن مقررات املتطلبات العامة)21). وعام 2011، حدَّ

تشكيلها يف ثالثة مسارات تخصصية تشمل التاريخ اإلسالمي، وتاريخ الخليج، وتاريخ أوروبا. وبلغ عدد الساعات الدراسية املعتمدة لنيل 

شهادة البكالوريوس يف التاريخ 120 ساعًة موزعًة كما ييل)22):

الجدول )6(

متطلبات برنامج التاريخ

النسبة املئويةالساعات املعتمدةاملقررات

املقررات العامة )مهارات االتصال، والعلوم االجتماعية واإلنسانية والسلوكية، والعلوم 
27.5 %33الطبيعة، والرياضيات، والتفكري اإلبداعي(

22.5 %27مقررات التخصص اإلجبارية

12.5 %15مقررات املسار التخصيص )تاريخ الخليج، أو التاريخ اإلسالمي، أو التاريخ األورويب(

5.0 %6مقررات التخصص االختيارية

5.0 %6مقررات اللغات )فرنيس، أو أسباين، أو تريك، أو فاريس(

7.5 %9مقررات االختياري الحر

20.0 %24مقررات التخصص الفرعي

120املجموع

املصدر: من إعداد الباحث، استناًدا إىل الكتّيب التعريفي لربنامج التاريخ، قسم العلوم اإلنسانية، جامعة قطر.

يف ضوء هذا التوزيع، يمكن تصنيف مقررات التخصص الرئيس التي تقدر نسبتها بـ 40 % من إجمايل الساعات املعتمدة للربنامج 

إىل خمس مجموعات: مناهج البحث التاريخي )7.6 %(، وتاريخ العالم )2.5 %(، والتاريخ اإلسالمي )28.2 %(، والتواريخ اإلقليمية 

)48.7 %(، والتاريخ الوطني )12.5 %(.

الجدول )7(

توزيع مقرر التاريخ

التاريخ الوطني التاريخ اإلقليمي التاريخ اإلسالمي تاريخ العالم مناهج البحث

5 29 13 1 2

املصدر: املرجع نفسه.

21 “CAS History,” College of Arts and Sciences, Qatar University, 15 / 7 / 2015, accessed on 15 / 3 / 2016, at:
http://www.qu.edu.qa/artssciences/about/history.php

22 الكتّيب التعريفي لربنامج التاريخ، قسم العلوم اإلنسانية، جامعة قطر- 2015.
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ӵӵ ،اإلقليمية التواريخ  بمقررات  يتمثل  الدراسية  الخطة  املعتمدة يف  املقررات  النصيب األكرب من  أّن  الجدول  يظهر من خالل هذا 

وُيعزى سبب ذلك إىل املسارات الثالثة التي تزاوج بني الُبعدين الديني والجغرايف )التاريخ اإلسالمي، وتاريخ الخليج، وتاريخ أوروبا(. 

ونتيجًة لذلك، تّم حرص تاريخ العالم يف مقرر واحد باسم "تاريخ العالم منذ عام 1300"، وهو يتناول "التحوالت التاريخية الرئيسة التي 

1300م، ابتداًء من قيام الدولة العثمانية، وظهور حركة الكشوفات الجغرافية األوروبية، والنهضة األوروبية  حدثت يف العالم منذ عام 

والتنوير، واالقتصاد الرأسمايل، والنفوذ االستعماري يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، فضاًل عن الحربني الكونيتني وآثارهما يف العالم". 

ن لها يف إطار حركة تاريخ العالم العامة، وانعكاساتها  إضافًة إىل ذلك، نالحظ أّن املقررات اإلقليمية لم ُتصمم وفق منظور عاملي، ُيوطَّ

عىل حركة التاريخ اإلقليمي واملحيل.

ӵӵ ،أّما هيئة التدريس التابعة لربنامج التاريخ، فهي مكّونة من ثالثني عضًوا مقسمني، بحسب رتبهم األكاديمية، إىل تسعة أساتذة

التخصصات  ناحية  أّما من  النسايئ 10 % منهم.  العنرص  وأحد عرش أستاًذا مشارًكا، وتسعة أساتذة مساعدين، وأستاذ محارض. ويمثل 

األكاديمية، فإّن الجدول )8( يوضح توزيعاتهم التخصصية.

الجدول )8(

توزيع أعضاء هيئة التدريس بحسب تخصصاتهم األكاديمية

التاريخ القديمالتاريخ الوسيطالتاريخ اإلسالميالتاريخ الحديث

21612

املصدر: من إعداد الباحث، استناًدا إىل املوقع اإللكرتوين لقسم التاريخ بجامعة قطر.

ُتعدُّ املسارات الدراسية املذكورة سابًقا، والرتكيبة األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس، من األسباب التي ساهمت يف االكتفاء بمقرر 

واحدة لتدريس تاريخ العالم، فضاًل عن إغفال املنهج العاملي يف تصميم املقررات اإلقليمية.

4. جامعة اإلمارات العربية املتحدة

1976 بقرار سيادي من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وبعد تأسيسها، تطورت  تأسست جامعة اإلمارات العربية املتحدة عام 

األغذية  وكلية  الهندسة،  وكلية  الرتبية،  وكلية  واالقتصاد،  اإلدارة  كلية  تشمل  كليات،  تسع  كلياتها،  عدد  بلغ  أن  إىل  منتظًما  تطورًا 

والزراعة، وكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وكلية تقنية املعلومات، وكلية القانون، وكلية الطب والعلوم الصحية، وكلية العلوم)23).

اإلنسانية  العلوم  كلية  حالًيا  يتبع  وهو   ،1976 عام  الجامعة  قيام  مع  نشأت  التي  األوىل  األقسام  من  واآلثار  التاريخ  قسم  وُيعدُّ 

املعتمدة  الدراسية  ساعاته  عدد  يبلغ  واآلثار،  التاريخ  يف  البكالوريوس  شهادة  لنيل  موحد  برنامج  عىل  اإلرشاف  ويجري  واالجتماعية، 

120 ساعًة، وهي موزعة عىل النحو اآليت:

23 "نظرة عامة"، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 13 / 1 / 2016، شوهد يف 11 / 2 / 2016، يف:
http://www.uaeu.ac.ae/ar/about
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الجدول )9(

متطلبات برنامج التاريخ واآلثار

النسبة املئويةالساعات املعتمدةاملقرراتاملتطلبات

32.5 %1339املتطلبات الجامعية

22.5 %927مسار التاريخ

20.0 %824مسار اآلثار

10.0 %412االختياري الحر

15.0 %618التخصص الفرعي

40120املجموع

املصدر: من إعداد الباحث، استناًدا إىل املوقع اإللكرتوين لقسم التاريخ واآلثار، جامعة اإلمارات العربية املتحدة.

العالم  وتاريخ  التاريخي )9.3 %(،  البحث  مناهج  أربع مجموعات، تشمل  آثار( إىل   - )تاريخ  الرئيس  التخصص  تنقسم مقررات 

)6.2 %(، والتاريخ اإلسالمي )15.6 %(، والتواريخ اإلقليمية )37.5 %(، والتاريخ الوطني )3.1 %(، واآلثار )28.1 %(. ويتضح من نسب 

الخليجي  الجامعات  يف  النظرية  الربامج  عن  يختلف  العربية  اإلمارات  جامعة  يف  التاريخ  برنامج  أّن  الرئيس  التخصص  مقررات  توزيع 

موضوع هذه املقاربة، وذلك يف عدة أوجه. أواًل: إنَّ الربنامج يقوم عىل ثنائية اآلثار والتاريخ التي ساهمت يف تقليص حصص املجموعات 

األخرى. ثانًيا: إنَّ تخصص مقررين لتاريخ العالم يعكس أوجه الشبه بني الربامج وبعض نظائره يف الجامعات األمريكية. ثالًثا: صياغة 

أسماء املقررات يف شكل دراسات مناطقية أو إقليمية، مثل: تاريخ رشق آسيا )ترخ 243(، وتاريخ الغرب اإلسالمي )ترخ 251(، وتاريخ 

 1500 عام  الهندي حتى  املحيط  التجارة يف  وتاريخ   ،)375 )ترخ   1500 عام  منذ  العالم اإلسالمي  وتاريخ   ،)318 )ترخ  العريب  الخليج 

)ترخ 378(. وال شك يف أّن هذه املقررات اإلقليمية قد أفسحت املجال لتبّني منهج عاملي منطلق من الخلفية التاريخية التي وضعها 

مقّررَا تاريخ العالم املذكور آنًفا. فاملقرر األول منهما )تاريخ العالم حتى عام 1500( يتناول تاريخ الحضارات القديمة وقنوات التواصل 

بينها، ويناقش األسباب السياسية واالجتماعية واالقتصادية املرتبطة بظهور اإلمرباطوريات وسقوطها. يف حني يناقش املقرر الثاين "تاريخ 

العالم الحديث" مرتكزات العالم الحديث ومراحل تطوره يف ظل التحوالت اإلقليمية والعاملية التي حدثت آنذاك. وتشمل موضوعاته 

الرئيسة: اقتصاديات العوملة، والتطورات الفكرية والثقافية للحداثة، واإلمربيالية الحديثة، ومقاومة االستعمار األورويب، ونشأة الحركات 

التحررية والدول الُقطرية)24).

24 “Bachelor of Arts in History,” United Arab Emirates University, 1 / 9 / 2016, accessed on 11 / 2 / 2016, at: http://bit.ly/2hBi7dr
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الجدول )10(

توزيع مقررات برنامج التاريخ

مناهج البحثتاريخ العالمالتاريخ اإلسالميالتواريخ اإلقليميةالتاريخ الوطنياآلثار

9113523

املصدر: املرجع نفسه.

5. جامعة البحرين

تعود جذور جامعة البحرين إىل أواخر عقد الستينيات من القرن العرشين، عندما أسست الحكومة البحرينية املعهد العايل للمعلمني 

وكلية الخليج الصناعية. ويف عام 1978، أصدر امللك عيىس بن سلمان آل خليفة مرسوًما أمريًيا يقيض تطوير معهد املعلمني ليصري كليًة 

جامعيًة لآلداب والعلوم والرتبية. ثّم أصدر مرسوًما أمريًيا آخر، عام 1986، يقيض قيام جامعة البحرين مكونًة من كلية اآلداب والعلوم 

والرتبية، وكلية الخليج للتكنولوجيا، تلتها كّليَتا إدارة األعمال، والهندسة)25). وبحلول عام 2015، بلغ عدد الكليات األكاديمية بجامعة 

وتقنية  التطبيقي،  والتعليم  الطبيعي،  والرتبية والعالج  للمعلمني،  والبحرين  األعمال،  وإدارة  وهي اآلداب،  كليات؛  عرش  البحرين 

املعلومات، والحقوق، والعلوم، والعلوم الصحية، والهندسة.

وبعد تأسيس كلية اآلداب 1986، ُأنشئ قسم العلوم االجتماعية، مكوًنا من برنامجي التاريخ والعلوم االجتماعية. وعام 2004، 

ُأقرت خطة برنامج بكالوريوس اآلداب يف التاريخ الحالية، ويبلغ عدد ساعاتها املعتمدة 120 ساعًة موزعًة كما ييل)26):

الجدول )11(

متطلبات برنامج التاريخ

النسبة املئويةالساعات املعتمدةاملتطلبات

9.1 %11املتطلبات الجامعية

28.3 %34متطلبات الكلية

42.5 %51متطلبات التخصص

20 %24متطلبات التخصص الفرعي

120املجموع

املصدر: من إعداد الباحث، استناًدا إىل املوقع اإللكرتوين لقسم التاريخ واآلثار بجامعة البحرين.

اإلسالمي  والتاريخ   ،)% 7.8( التاريخي  البحث  مناهج  تشمل  مجموعات  خمس  من  التاريخ  يف  البكالوريوس  برنامج  يتكّون 

)21.0 %(، والتواريخ اإلقليمية )31.5 %(، والتاريخ الوطني )2.6 %(، والتاريخ الفكري )3.8 %(.

25 "عن الكلية" جامعة البحرين، 5 / 2 / 2014، شوهد يف 11 / 2 / 2016، يف:
http://bit.ly/2i2ljQf

26 املرجع نفسه.
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الجدول )12(

توزيع مقررات التاريخ

مناهج البحث التاريخيتاريخ العالمتواريخ إقليميةالتاريخ الوطنيالتاريخ الفكري

1031214

املصدر: املرجع نفسه.

تشمل مجموعة التواريخ اإلقليمية مقررات متنوعًة، مثل: عالقات الرشق والغرب )ترخ 304(، والنهضة األوروبية )ترخ 418(، 

وتاريخ أفريقيا الحديث واملعارص )ترخ 419(، وتاريخ آسيا الحديث واملعارص )ترخ 451(، وتاريخ املجتمع العريب الحديث واملعارص )ترخ 

324(، ومجتمعات اليونان والرومان القديمة )ترخ 326(. وال يوجد مقرر واحد بينها يحمل اسم تاريخ العالم، فضاًل عن أّن املقررات 

اإلقليمية، أشبه ما تكون بالدراسات املناطقية، ولم يراَع يف تصميمها حركة االستمرارية والتغيري يف تاريخ العالم وفق أنساٍق عاملية معينة. 

أربعة مسارات ذات مواصفات  بإنشاء  البحرين قد تمّيز، من بني نظائره يف الجامعات األخرى،  التاريخ بجامعة  أّن قسم  لكن نالحظ 

املسارات  هذه  وتشمل  معتمدًة.  دراسيًة  ساعًة  عرشة  خمس  منها  الطالب  يختار  اإلجبارية،  للمقررات  مكّملة  وإقليمية،  موضوعية 

الفكري. وبهذه  العريب، والتاريخ االجتماعي واالقتصادي، والتاريخ  البحرين والخليج  الدولية، وتاريخ  الدبلومايس والعالقات  التاريخ 

الكيفية، ُأعطَي طالب قسم التاريخ بجامعة البحرين فرصة اختيار بعض املقررات ذات النظرة العاملية، مثل نظريات السياسة الدولية 

يف العرص الحديث )ترخ 307(، وتاريخ العالقات الدولية )ترخ 308(، وتاريخ االقتصاد املعارص )ترخ 320(، والفكر الحديث واملعارص 

)ترخ 330()27).

6. جامعة السلطان قابوس

والعلوم اإلسالمية،  الرتبية  كلية  كليات، هي:  قيام خمس  1986، يقيض  عام  بمرسوٍم سلطايٍن  قابوس  السلطان  ُأسست جامعة 

وكلية الهندسة، وكلية الطب والعلوم الصحية، وكلية العلوم الزراعية والبحرية، وكلية العلوم. وبعد عام من تأسيس الجامعة، ُأنشئت كلية 

اآلداب، وكلية التجارة واالقتصاد عام 1993، وكلية الحقوق عام 2006، وكلية التمريض عام 2008 )28).

والعلوم اإلسالمية. ويف عام 1993، أصبح قسم  الرتبية  بكلية  والجغرافيا  التاريخ  ُأنشئ قسم  الجامعة، حتى  تأسيس  تّم  إن  وما 

التاريخ  قسم  ُيعنى  التاريخ،  يف  البكالوريوس  برنامج  جانب  وإىل  االجتماعية.  والعلوم  اآلداب  كلية  إدارة  تحت  بذاته  مستقاًل  التاريخ 

بالدراسات العليا )املاجستري والدكتوراه(، كما يطرح بعض املتطلبات الجامعية لطلبة الكليات األخرى، مثل: مقرر تاريخ عمان ودراسات 

يف الحضارة اإلسالمية. ويبلغ عدد الساعات املعتمدة لربنامج البكالوريوس يف التاريخ 120 ساعًة موزعًة كما ييل)29):

27 املوقع اإللكرتوين لربنامج التاريخ، جامعة البحرين، شوهد يف 10 / 3 / 2016، يف:
http://bit.ly/2hbOZby

28 "عن الجامعة"، جامعة السلطان قابوس، شوهد يف 5 / 3 / 2016، يف:
http://bit.ly/2dMd49Z

29 "الدرجة والخطة الدراسية لقسم التاريخ"، جامعة السلطان قابوس، 1 / 5 / 2013، شوهد يف 5 / 3 / 2016، يف:
http://bit.ly/2dHUzqu
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الجدول )13(

متطلبات برنامج التاريخ

النسبة املئويةالساعات املعتمدةاملتطلبات

15.0 %18املتطلبات الجامعية

16.6 %20متطلبات الكلية

48.3 %58متطلبات التخصص

20 %24متطلبات التخصص الفرعي

120املجموع

املصدر: من إعداد الباحث، استناًدا إىل قسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس.

وتاريخ  التاريخي )12.1 %(،  البحث  مناهج  وهي:  مجموعات،  خمس  إىل  التاريخ  بكالوريوس  لربنامج  املعتمدة  الساعات  ُتقسم 

العالم )6.0 %(، والتاريخ اإلسالمي )33.0 %(، والتواريخ اإلقليمية )39.3 %(، والتاريخ الوطني )12.1 %(، وهي موزعة كما ييل:

الجدول )14(

التاريخ الوطني التواريخ اإلقليمي التاريخ اإلسالمي تاريخ العالم مناهج البحث التاريخي

4 13 10 2 4

املصدر: املرجع نفسه.

تشمل مجموعة التواريخ اإلقليمية مقررات متنوعًة؛ مثل تاريخ حضارة الرشق األدين )ترخ 1110(، والتاريخ األورويب والحضارة 

أمريكا  وتاريخ   ،)3411 )ترخ  واملعارص  الحديث  أوروبا  وتاريخ   ،)3210 )ترخ  البيزنطية  والدولة   ،)2311 )ترخ  الوسطى  العصور  يف 

)ترخ 4470(، وتاريخ الحضارة اليونانية والرمانية )ترخ 4210(، وتاريخ آسيا الحديث واملعارص )ترخ 4411(، وتاريخ أفريقيا الحديث 

واملعارص )ترخ 4412(. وضمن متطلبات التخصص الرئيس، توجد مقررات تتناول تاريخ العالم من زاويا مختلفة، نذكر منها ما ييل:

مدخل إىل تاريخ العالم والحضارة )ترخ 1025(، وتاريخ التجارة العاملية يف العصور الوسطى )ترخ 3212(، وتاريخ العالم املعارص 

)ترخ 4417(. لكن إذا ُنظر إىل تخصصات أعضاء هيئة التدريس، اتضح أنه ال يوجد عضو واحد من هؤالء األعضاء متخصص يف تاريخ 

العالم؛ ألّن خمسة أعضاء منهم متخصصون يف التاريخ الحديث، وثالثة أعضاء يف التاريخ اإلسالمي، وعضو واحد يف اآلثار والتاريخ 

القديم، وعضو واحد أيًضا يف التاريخ الوسيط.

بناًء عىل ذلك، يظهر أّن هناك تشابًها واضًحا ما بني برامج التاريخ يف الجامعات الخليجية املختارة من حيث هياكلها التنظيمية، 

املتطلبات  تشمل  أساسية  مكونات  أربعة  من  التاريخية  الربامج  ُتشّكل  إذ  تدريسها؛  هيئات  أعضاء  وتأهيل  مقرراتها،  ومحتويات 

يختلف  سعود  امللك  جامعة  يف  التاريخ  برنامج  أّن  إال  الفرعي،  التخصص  ومقررات  الرئيس،  التخصص  ومقررات  الجامعية/ الكلية، 

بالربنامج  االلتحاق  قبل  الطالب  يأخذها  التي  التحضريية  باملقررات  يتمثل  خامس  متطلب  إضافة  بسبب  الجامعات؛  بقية  برامج  عن 
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الرئيس، وهو متطلب أشبه بمقررات الربامج التأسيسية. ونتيجًة لذلك، انخفض عدد الساعات املعتمدة ملتطلبات الجامعة إىل 16 ساعًة. 

الطالب سّت  اللغة؛ بمعنى أن يدرس  التاريخ يف جامعة قطر قد أضاف متطلب  البكالوريوس يف  برنامج  أّن  ومن زاوية أخرى، نالحظ 

ساعات تدريسية من اللغة املختارة ملسار تخصصه، كأن يدرس مثاًل اللغة الرتكية أو الفارسية بالنسبة إىل مسارَي التاريخ اإلسالمي أو 

تاريخ الخليج؛ واللغة اإلسبانية أو الفرنسية بالنسبة إىل مسار التاريخ األورويب.

الجدول )15(

متطلبات البكالوريوس يف التاريخ

لغات التخصص الفرعي
التخصص 

الرئيس
املتطلبات الجامعية/ 

الكلية
املقررات التحضريية

0 18 61 16 31 امللك سعود

0 24 60 48 0 الكويت

6 24 25 33 0 قطر

0 18 62 39 0 اإلمارات العربية

0 24 51 45 0 البحرين

0 24 58 38 0 السلطان قابوس

املصدر: من إعداد الباحث، استناًدا إىل أقسام التاريخ بالجامعات املذكورة.

تهدف برامج املتطلبات العامة يف كل الجامعات املختارة إىل تزويد الطلبة بمعرفة واسعة متعددة االتجاهات، وباملهارات األساسية 

الالزمة للنمو والتطور الفكري، والنضج األخالقي، وتحقيق الذات والتطور االجتماعي؛ وذلك ملواكبة للتطورات الرسيعة التي يشهدها 

العالم يف إطار ثقافات متعددة املشارب يف عرص العوملة. وبهذه الكيفية، تحاول برامج املتطلبات العامة أن تغرس روح املواطنة املثالية ذات 

األبعاد املحلية واإلقليمية والعاملية يف عقول الطلبة أواًل، وأن تساهم يف تطوير الوعي املتعدد األبعاد والجوانب لدى الطلبة عن طريق 

املقررات العامة الرضورية لفهم التغريات املحلية والعاملية ثانًيا، وأن تصقل مهارات االتصال الكتايب والخطايب لدى الطلبة ثالًثا، وأن 

تساعد عىل تطوير مهارات التفكري النقدي وتنمية طرائق البحث العلمي األساسية رابًعا. وتتمثل املخرجات املتوقعة من هذا املتطلبات 

بمفردات  جيد  إملاٍم  ذا  املتعددة،  األكاديمية  باملهارات  ومسلًحا  املواصفات،  متكامل  التاريخ  بكالوريوس  متخرج  يكون  بأن  العامة 

التخصص الذي ينتمي إليه.

وُيالحظ أيًضا أّن برامج التاريخ يف الجامعة املختارة قد أولت اهتماًما خاًصا بمقررات التاريخ اإلسالمي، وكذلك التاريخ اإلقليمي 

والتاريخ الوطني، لكنها تعاملت مع تاريخ العالم بطريقة مجزَّأة، بدليل أّن تاريخ العالم ظهر يف شكل مقررات إقليمية ليس بينها رباط 

عاملي، يبنّي حركة االستمرارية والتغيري يف نطاق عاملي واسع ملعالجة بعض القضايا املشرتكة. ويفيض بنا هذا الواقع إىل السؤال املحوري 

الذي يتعلق بالتحديات الرئيسة التي تواجه تدريس تاريخ العالم يف الجامعات الخليجية.
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تدريس تاريخ العامل يف الجامعات الخليجية: التحديات واآلفاق

يواجه تدريس تاريخ العالم سلسلة من التحديات يف الجامعات الخليجية. وتتجسد هذه التحديات يف النقاط اآلتية:

أواًل، إنَّ علم التاريخ ليس من العلوم األساسية التي ُتدرس يف املدارس الثانوية، وإّن 70 % من مقررات برامج التاريخ يف الجامعات 

الخليجية قد ُخصصت لتدريس التاريخ اإلسالمي، والتاريخ الوطني، وذلك عىل حساب مقررات تاريخ العالم.

جديد  حقل  العالم  تاريخ  أّن  يعتقدون  املختارة  الخليجية  الجامعات  يف  املؤرخني(  )أو  التدريس  هيئات  أعضاء  معظم  إنَّ  ثانًيا، 

أنه يركز عىل الحضارة والتاريخ الغريب، عىل حساب تاريخ  التاريخية، وليس لديه منهج أكاديمي متماسك، فضاًل عن  من الدراسات 

العالم  تاريخ  مجال  يف  الخربة  بضعف  أحدهما  يرتبط  سببني  إىل  النقد  هذا  وُيعزى  العاملي.  ودورها  اإلسالمية  والحضارة  املسلمني، 

وما شهده من تطورات منهجية. أّما السبب الثاين، فهو يستند إىل ندرة الكتب العربية عن تاريخ العالم. وتبلور حصيلة ذلك يف تضخم 

عدد مقررات التواريخ اإلقليمية التي لم يراَع يف تصميمها الُبعد العاملي الذي يساعد يف تفسري األنساق املشرتكة واألنماط التي تعكس 

حركة االستمرارية والقطيعة يف تاريخ العالم.

ثالًثا، يبدو أّن أعضاء هيئات التدريس الذين صمموا برامج التاريخ يف الجامعية الخليجية قد تأثروا باهتمام املؤسسات السيادية 

الناظمة  الداخلية  بالديناميات  املرتبط  اإلسالمي  والحس  القومي،  الوعي  لتمكني  اإلسالمي،  والتاريخ  الوطني  بالتاريخ  واألكاديمية 

لألحداث التاريخية يف املنطقة، وأصدق شاهد عىل ذلك برنامج قسم التاريخ بجامعة البحرين الذي يهدف إىل "تعميق ارتباط الطالب 

التاريخ  مقررات  نسبة  يف  ارتفاع  ذلك  من  ونتج  واإلسالمية")30).  العربية  لألمة  الحضاري  بالفهم  "املتعلقة  معارفه  وتطوير  بالوطن"، 

اإلسالمي يف الخطط التدريسية، مقارنًة بمقررات تاريخ العالم التي ُحرصت يف مقرر أو مقررين.

خامتة

بني  العضوية  العالقة  لكّن فهم  واملحلية)31)،  اإلقليمية  الشعوب  تواريخ  إليها  تستند  التي  العريضة  القاعدة  العالم  تاريخ  يشّكل 

هذه الفضاءات الجغرافية الثالثة يحتاج إىل منهج بحث تاريخي متعدد التخصصات األكاديمية، وطرائق تدريس قادرة عىل استيعاب 

واالقتصادية  السياسية  واألوضاع  الوقائع  بمفردات  وأفقًيا  التاريخية،  األحداث  بكليات  رأسًيا  وربطها  املشرتكة،  التاريخية  القواسم 

واالجتماعية والثقافية املحيطة بها، والفاعلة يف تشكيلها. فالتحدي الذي يواجه الجامعات الخليجية يتجسد يف ضعف عدد مقررات 

تاريخ العالم، كما أوضحنا يف هذه املقاربة، وكذلك يف غياب املنهج العلمي الذي يصل الجسور التاريخية بني التاريخ العاملي واإلقليمي 

واملحيل. وتوصيفات املقررات اإلقليمية واملناطقية التي أرشنا إليها تفتقر إىل املنهج التكاميل الجامع بينها أفقًيا، والناظم لعالقة أعالها 

الخطط  املبعرثة يف  املناطقية  املقررات  فإّن  ثّم،  للقارات. ومن  وعابٍر  معولٍم  واقع  رأسًيا يف ظل  املحيل(  )التاريخ  بأدناها  العالم(  )تاريخ 

الدراسية للجامعات الخليجية ال َتفي بالغرض املنهجي الجامع رأسًيا بني التاريخ العاملي والتاريخ املحيل، وال تحقق التواصل األفقي بني 

تواريخ الشعوب واألمم املختلفة؛ ألّن املشكلة يف حّد ذاتها هي مشكلة مرّكبة تتبلور أطرافها الثالثة يف املجال األكاديمي املوضوعي، 

والفضاء الجغرايف، ومنهج البحث العلمي الذي يصل ما بني الرأيس واألفقي يف حركة التاريخ.

30 جامعة البحرين، شوهد يف 10 / 3 / 2016، يف:
http://bit.ly/2hbOZby

31 Robert B. Bain, “Challenging of Teaching and Learning World history,” in Douglas Northrop (ed.), A Companion to World History (New 
Jersey: Wiley-Blackwell, 2012), p. 119.
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وربما يتجىل حّل هذه املشكلة جزئًيا يف مبادرة جامعة اإلمارات العربية التي وضعت مقررين عن تاريخ العالم، يتمَّ تدريسهما من 

منظور عاملي. فاملقرر األول )ترخ 121(، يغطى تطور الحضارات العاملية والثقافات الكربى منذ عهد العرص الحجري الحديث حتى عشية 

الغزو األورويب لألمريكتني. أّما املقرر الثاين )ترخ 122(، فهو يتناول تطور العالم الحديث املرتبط بظهور الحداثة األوروبية، وتمدد األطماع 

اإلمربيالية، ومقاومة النفوذ االستعماري، وقيام الدول القطرية الحديثة يف آسيا وأفريقيا. ومن زاوية أخرى يمكن االستئناس بتجربة 

"التاريخ  يشمل  موضوعي،  أساس  عىل  التاريخ  يف  اإلجبارية  للمقررات  املساندة  املسارات  صّنف  الذي  البحرين  بجامعة  التاريخ  قسم 

الدبلومايس والعالقات الدولية"، و"التاريخ االجتماعي واالقتصادي"، و"التاريخ الفكري".

العالم، وتشجيع  تاريخ  املدرسية عن  الكتب  إنتاج  تتبلور يف  نوع آخر  التجربتان إىل تعزيزات من  إىل جانب ذلك، تحتاج هاتان 

املتخرجني الجدد عىل مواصلة دراساتهم العليا يف مجال تاريخ العالم، ثّم دعم الجمعيات األكاديمية لتاريخ العالم واملراكز املتخصصة 

يف الغرب ألعضاء هيئات التدريس املهتمة بهذا الحقل األكاديمي يف الجامعات الخليجية؛ لحضور بعض الدورات التدريبية عن تاريخ 

العالم، أو املؤتمرات الدولية املعنية بالقضايا التاريخية العاملية واملناهج البحثية الشارحة لها.
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 (1( Ibrahim Shahdad | إبراهيم شهداد

جامعات الخليج وتدريس تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص

"املطروق وغري املطروق" رؤية من الداخل

مقدمة

منذ نشأة الجامعات يف املنطقة، بدأت أغلب أقسام التاريخ فيها تطرح ضمن خططها مقررًا إجبارًيا تحت اسم تاريخ الخليج العريب 

الحديث واملعارص. وكان معظم ما يتناوله من موضوعات منصًبا عىل جانب واحد فقط يف معظم املحارضات. زد عىل ذلك أّن النهج املتبع 

يف تناول هذا الجانب كان ال يتعدى أسلوب طرح العموميات واملقنن للحقائق، من دون الخوض يف تفاصيل هذا الجانب والجوانب 

األخرى التي كان من املمكن أن تكشف عن الوجه الحقيقي لتاريخ املنطقة بصفة أعمق.

الحديث  العريب  الخليج  تاريخ  يف  املسائل  من  املطروق  وغري  للمطروق  تحليلًيا  عرًضا  لتقدم  الورقة  هذه  جاءت  عليه،  وبناء 

واملعارص الذي يدرس يف الجامعات الخليجية؛ بغية الخروج بأكرث من مالحظة ورؤية يمكنها إخراج هذا التاريخ من إطار طرحه التقليدي 

واالنتقايئ الذي ينصب عىل جانب واحٍد، متمّثل بالبعد السيايس.

وقبل الدخول يف تفاصيل الورقة من املهم اإلشارة إىل اآليت:

ӵӵ املفروض املقرر، من حيث  التفاصيل، ولكن ربما يمكن االستفادة منها يف تطوير محتوى  الورقة ليست طويلة وال كثرية  أّن هذه 

واملتوقع أن يتطرق إليه املقرر من محاور خالل تدريسه يف األقسام العلمية للتاريخ.

ӵӵ:أعتمد يف كتابة هذه الورقة عىل مصدرين هما

ӵ  توصيفات ألغلب مقررات تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص ملعظم جامعات املنطقة بهدف عقد مقارنة بينها، والكشف عما

ينبغي الرتكيز عليه موضع اهتمام من موضوعات، وإن اختلفت بعض املسميات من جامعة إىل أخرى.

ӵ  دراسية وأعوام  فصول  مدى  عىل  وبرامجه  التاريخ  أقسام  من  لعدد  املقرر  عن  االمتحانات  من  مجموعة  هو  اآلخر  املصدر 

متباينة يف الجامعات الخليجية لكون هذه االمتحانات توّفر بعض الدالئل واملؤرشات عىل ما يركز عليه األساتذة الذين كانوا 

يطرحون املقرر من موضوعات خالل فرتة التدريس، ودلياًل عىل أن هذه الورقة تعتمد عىل ممارسات واقعية وفيها سمة 

التجرد والطرح العلمي، حتى ال يفهم البعض أّن ما توصلت إليه الورقة مبنٌي عىل انطباع أو توجه شخيص.

وقبل الدخول يف تفاصيل الورقة، أرى من املهم أن نعّرج يف عجالة عىل مسميات املقرر وآليات طرحه. ومع أّن عنوان الورقة يدور 

حول "تدريس تاريخ الخليج الحديث واملعارص" يف الجامعات الخليجية، فمن الرضوري الوقوف رسيًعا عىل توجهات بعض الجامعات 

وآليتها يف طرح املقرر بصفة عامة بقصد استكمال صورة ما تطرحه الورقة.

1 أستاذ التاريخ الحديث واملعارص يف قسم التاريخ، جامعة قطر، قطر.
Professor of Modern and Contemporary History at History program, Qatar University, Qatar.
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أواًل: توجهات بعض الجامعات وآليتها يف طرح املقرر

الجامعات السعودية

نظرًا إىل كرثة عدد الجامعات وتقارب مسميات املقرر فيها وآليات طرحه ومنطلقاته، فقد وقع االختيار عىل كل من جامعة امللك 

سعود، وجامعة امللك فيصل، وجامعة امللك عبد العزيز كنماذج، لكونها األبرز واألقدم للوقوف عىل آلية طرح املقرر فيها.

جامعة امللك سعود: إّن طرح املقرر فيها مبني عىل أساس طرح مساقني له، رقم "1" ورقم "2" تحت مسمى واحد وهو تاريخ الخليج أ. 

القوى املحلية واإلقليمية يف  الربتغالية ودور  الرتكيز فيه ما يطلقون عليه الهجمة  العربية. فاملساق رقم "1" يتم  وجنوب الجزيرة 

انحساره، إىل جانب إلقاء الضوء عىل موضوع التنافس الدويل وآثاره خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش انتهاًء بالنفوذ الربيطاين 

وآثاره خالل القرن التاسع عرش ووصواًل إىل الحرب العاملية األوىل. أّما املساق رقم "2" فيتناول نشوء الكيانات العربية يف الخليج 

الحرب  نهاية  منذ  واالقتصادية  السياسية  التطورات  الضوء عىل  والدولية، كما يسلط  املحلية  العربية وعالقاتها  الجزيرة  وجنوب 

العاملية األوىل حتى االنسحاب الربيطاين من املنطقة.

جامعة امللك عبد العزيز: يطرح املقرر فيها باسم "تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص"، ومكونات محتواه تقريًبا هي مكونات ب. 

املساقني نفسهما املشار إليهما يف جامعة امللك سعود.

جامعة امللك فيصل: يطرح املقرر فيها عىل أساس التحقيب، وهو عىل النحو اآليت:ج. 

ӵӵ.تاريخ الخليج العريب يف العرص القديم

ӵӵ.تاريخ الخليج العريب يف العرص اإلسالمي

ӵӵ.تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص

جامعة الكويت

يتشابه طرح املقرر فيها وطريقة الطرح يف جامعة امللك فيصل املؤسس عىل التحقيب، ولكن بمسميات أخرى مثل:

ӵӵ.تاريخ الخليج العريب القديم

ӵӵ شمال من  حدوده  بداية  يعرف  كان  والذي  قديًما،  البحرين  إقليم  مفهوم  تحت  ويطرح  اإلسالمية،  العصور  يف  والجزيرة  الخليج 

البرصة إىل جنوب عمان، تحت التسميات التالية:

ӵ .البحرين وعمان يف عرص النبوة

ӵ .البحرين وعمان يف العرص الراشدي

ӵ .البحرين وعمان يف العرص األموي

ӵ .البحرين يف العرص العبايس

ӵ .تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص
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جامعة البحرين

إّن طرح املقرر فيها مؤسس عىل شكل حزمة من املقررات تحت مسمى رئيس هو تاريخ البحرين والخليج العريب، ويتفرع من هذا 

االسم بالنسبة إىل تاريخ الخليج أربعة مقررات يتم طرحها عىل أساس التحقيب تحت املسميات التالية:

ӵӵ.البحرين والخليج القديم

ӵӵ.البحرين والخليج يف العرص اإلسالمي

ӵӵ.الخليج العريب الحديث

ӵӵ.تاريخ النفط يف الخليج

وجاءت التسمية األخرية استثناًء من بقية تسميات املقرر يف باقي الجامعات الخليجية.

جامعة السلطان قابوس

يتم يطرح املقرر فيها تحت مسمى التاريخ الحديث واملعارص لدول مجلس التعاون الخليجي.

جامعة زايد

يتم طرح املقرر فيها تحت مسمى التوجهات االقتصادية واالجتماعية يف الخليج العريب.

جامعة قطر

جاء طرح املقرر فيها عىل شاكلة مجموعة من املقررات املتنوعة تدور حول تاريخ منطقة الخليج، ومقرر تحت مسمى تاريخ الخليج 

يف العرص الحديث الذي يعّد أساسًيا للتخصص يف املسار نفسه. كما يطرح بصفته متطلب جامعة. وطرحها فيما يبدو مبني عىل فلسفة 

خطة القسم املعتمدة عىل أكرث من مسار يف التخصص الرئيس.

وتأسيًسا عىل ما سبق، وبعد قراءة متأنية لتوصيفات املقررات ذات الصلة بعنوان الورقة وعّينات االختبارات، تبنّي آاليت:

بالنسبة إىل توصيفات املقرر وتحت مسمياتها املختلفة، كان الرتكيز األسايس فيها عىل الفرتة االستعمارية، بدًءا من الغزو الربتغايل، 

القرن  سبعينيات  حتى  وترسخه  ووجوده  استمراريته  يف  األوفر  الحظ  صاحب  كان  الذي  والربيطاين  والفرنيس  الهولندي  بالغزو  مرورًا 

العرشين حينما أعلنت بريطانيا انسحابها من املنطقة بفعل عوامل داخلية مرتبطة بها إىل جانب عوامل دولية، مع اإلشارة إىل منافس لها 

وبقوة يف أعقاب الحربني العامليتني متمّثل بالواليات املتحدة األمريكية.

تطرقت كذلك تلك التوصيفات إىل موقف القوى املحلية تجاه الغزو االستعماري، إىل جانب تعرضها لعالقة شيوخ املنطقة بتلك 

القوى االستعمارية وخاصة بريطانيا. كما حاولت تسليط الضوء عىل بعض القضايا كالنفط وآثاره املحلية واالقتصادية واالجتماعية التي 

العربية. إضافة إىل ذلك تطرق البعض  التعاون لدول الخليج  حدثت نتيجة اكتشافه واإلشارة إىل مساعي االتحاد التساعي ومجلس 

ا، إىل بعض الحركات السياسية، ونالحظ يف هذا الصدد غياب الكثري من املوضوعات املهمة التي  منها، وإن كان يف نطاق ضيق جًدّ

يتجسد فيها تاريخ املنطقة بصفة أوسع وأعمق وأكرث وضوًحا عىل مستوى الطرح العلمي.

ومن هنا يستمد ما سيتم طرحه خالل هذه الورقة أهميته، لكونها تعطينا صورة عما هو شائع تناوله من موضوعات خالل تدريس 

املقرر يف الجامعات الخليجية منذ فرتة ليست بالقصرية. يمكن أن نسمي ذلك بالطرح التقليدي املتوارث للمقرر، والذي من دون مبالغة 
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التاريخ شبه  بأنها داخلة يف دائرة  املتلقي والقارئ  التي تشعر  التكرار  الدائمة  التقليدية  اختزل تاريخ املنطقة يف جملة من املوضوعات 

املسيس، وكأّن تاريخ املنطقة مختزل ومقنن ومحصور يف دائرة ال يمكن الخروج عنها. وعادة ما يغلب أثناء تدريس هذا املقرر أسلوب يف 

الطرح شديد الحذر واالختصار املمنهج، وأغلب محاوره تدور حول محركني لهما دور يف صوغ تاريخ املنطقة من خاللهما:

أولهما االستعمار األورويب وكيفية تالعبه بمصري املنطقة، من أوائل القرن السادس عرش إىل سبعينيات القرن العرشين. وثانيهما 

الحق  لهم  سواهم  وليس  بأنهم  لديهم  راسخة  قناعة  وتولد  بلدانهم،  يف  األمور  مقاليد  عىل  يسيطرون  كانوا  الذين  املنطقة  حكام 

بصفتهم مرجعية سياسية يف تحديد مصائر بلدانهم، سواء يف الشأن الداخيل أو الخارجي، ما أدى إىل ترسيخ ما يمكن أن نطلق عليه 

"شخصنة تاريخ املنطقة"، والتي امتدت آثارها إىل الوقت الحارض عىل الرغم من وجود محاوالت للتخفيف منها يف نطاق ضيق تبًعا 

للظروف واملستجدات.

وبخالف املحركني السابقني، كان هناك طرف آخر ساعد عىل استمرارية اختزال تاريخ املنطقة وشخصنته تمّثل بعدد من الباحثني 

لم  أنها  الخليجية عىل  املجتمعات  إظهار  والسبب يف ذلك هو  الفاضلة.  املدينة  بمثالية  املنطقة  تاريخ  بتصوير  الذين سمحوا ألنفسهم 

تتعرض، عرب تاريخها، ألي انتكاسات يف عالقاتها مع حكامها. وأكرث من ذلك تصويرهم املنطقة يف الوقت نفسه عىل أنها كانت منطقة 

متقوقعة عىل نفسها ال تتأثر بما يدور حولها، وأنها كانت بمنأى عما كان يحدث من تطورات فكرية وتحوالت سياسية يف املجتمعات 

األخرى القريبة منها هوية وامتداًدا.

ا، بال شك، ليس يف محتوى املقرر  إّن طرح تاريخ املنطقة بأسلوب االختزال والتقنني والشخصنة واملصاحب بالتسيس أّثر سلبًيّ

فقط، بل جعل األغلبية ممن يطرحونه ال يخرجون من تلك الدائرة أثناء تدريسهم له أيًضا، وإن توافرت بعض املحاوالت عىل املستوى 

الفردي وباجتهاد شخيص المس بعض املوضوعات من خارج دائرة الطرح التقليدي املتعارف عليه ولكن بحذر. وهي موضوعات يمكن 

أن نسميها مجازًا املوضوعات الساخنة والدافئة، أو بحسب ما جاء يف عنوان الورقة "غري املطروق".

السؤال ما هو غري "املطروق" من املوضوعات؟ أو بمعنى آخر ما هي املوضوعات املغيبة واملهمشة يف املقرر محتوى وتدريًسا؟

ثانيًا: القضايا غري املطروقة

بعد هذا التوضيح املقتضب، ال بد من العودة إىل اإلجابة عن السؤال الذي تم طرحه فيما سبق. وقبل الدخول يف التفاصيل ال 

بد من القول إنه ليس بخاف عىل أذهان الكثري من املتخصصني واملهتمني وطارحي مقرر تاريخ الخليج أّن الكثري من موضوعات هذا 

التاريخ غري مطروقة ومغيبة ومهمشة لدى الدارسني. فهي مدرجة يف دائرة املوضوعات املمنوع تناولها يف جامعات املنطقة التي تحاول 

هذه الورقة تسليط الضوء عىل "جملة" منها بيشء من االختصار الشديد، وهي التالية:

إشكالية تسمية الخليج

إّن إشكالية تسمية الخليج بـ "عريب أم فاريس" لألسف ال يوجد ولو من باب اإلشارة ذكر لها يف أي توصيف من التوصيفات التي 

تم االطالع عليها، مع أّن إشكالية هوية الخليج من املسائل البالغة األهمية وكذلك مناقشتها مع الطالب يك يقفوا عىل خلفية جذورها 

وتداعياتها. ويتأكد األمر إذا علمنا أّن طرًفا آخر يؤجج هذه اإلشكالية يف املحافل الدولية بروح قومية وبصالبة وحجج قوية بال كلل 

ا عىل الطرف املقابل، وهو الطرف الخليجي، الرد عىل هذه الحجج بحجج أقوى يف أدبيات مثل  وعرب أجهزة إعالمه. لذا، فمن املهم جدًّ

هذا املقرر.



كانون الثاين / يناير 2017العدد  5

332

مسألة تشكل الكيانات السياسية يف املنطقة

ا أّن املنطقة كانت قبل ذلك  يكون طرحها بالرتكيز عىل كيفية والدتها حتى أصبحت معروفة كما هي اآلن. فكما هو معروف تاريخيًّ

تعرف بمنطقة البحرين، وكانت حدودها تمتد من شمال البرصة إىل جنوب عمان. وعىل الرغم من امتدادها الكبري، فإّنها لم تشهد قيام 

كيانات سياسية عىل شاكلة إمارات أو دول إاّل يف وقت متأخر تقريًبا يف العقود األوىل من القرن التاسع عرش باستثناء عمان. أّما قبل هذه 

القبائل املحلية يف أماكن  الفرتة، فكانت املنطقة عبارة عن مناطق جغرافية بمسمياتها الحالية، حدودها غري واضحة املعالم، تسكنها 

متفرقة يطلق عليها يف الغالب الديرة، "ديرة القبائل"، تحت إمرة شيوخها.

الغوص

حينما يطرح هذا املوضوع، غالًبا ما يتم الرتكيز عىل أنه أساس حرفة األغلبية العظمى من أهل الخليج التي تتعيش منها، وأنها 

العمود الفقري القتصادهم، من دون محاولة الكشف عن األوجه األخرى ملا أدته هذه الحرفة من دور غري مكشوف للعيان آنذاك وحتى 

للكثري من الباحثني. ومن تلك األوجه عىل سبيل املثال نذكر:

ӵӵ يسأل قد  املنطقة.  وتشكيلها يف  السياسية  للزعامات  األوىل  البنى  بلورة  أساسية يف  بصفة  املساهمة  للغوص يف  املالية  العائدات  دور 

سائل كيف؟

ӵӵ مفهوم الزعامة السياسية لم يكن يف الحقيقة واضًحا يف أذهان أهل الخليج يف ذلك الوقت، بل مفهوم الزعامة القبلية ممثلة بشيخ

القبيلة. ولكن مع تكّون رؤوس األموال وتراكمها من موارد الغوص لدى بعض أفراد األرس املنتمني إىل بعض القبائل، وبما كان لديهم 

من بعض الفطنة تكونت لهم يف بداية األمر وجاهة اجتماعية. ومع زيادة مواردهم املالية التي كانوا يجنونها من تجارة الغوص بدؤوا 

يشّكلون ما يمكن تسميته بالوجاهة االقتصادية. بدؤوا من خالل هذه الوجاهة احتواء الكثري من القبائل، لاللتفاف حولهم عن طريق 

منح العطايا واتباعهم سياسة اإلقراض مع النواخذة أو دفعهم إىل العمل ملصالحهم. إضافة إىل ذلك انتهاجهم يف الوقت نفسه سياسة 

عىل  األمثلة  من  الكثري  ويتوافر  الخليجي.  املجتمع  طبيعة  مع  تمشًيا  باملصاهرة،  القبائل  أكرب  مع  التحالف  طريق  عن  العضيد  إيجاد 

هذه السياسة تقريًبا يف كل املجتمع الخليجي. وبعد ترسيخ وجودهم وجاهًة اجتماعية وقوًة اقتصادية، كان من الطبيعي أن يفسحوا 

ألنفسهم، من خالل هاتني الوجاهتني إىل جانب كسبهم القبائل سواء عن طريق العطايا أو املصاهرة كما مر بنا، أن تتقبلهم أغلبية 

القبائل مع مرور األيام. ويف ظل عدم وجود منافسني لهم، أصبحوا زعماَء محليني عليهم من دون أن يكون لهم طابع النفوذ السيايس 

يف بداية األمر غدوا ممثلني لهم ويتكلمون بلسان حالهم يف كثري من األمور وخاصة يف الشأن الخارجي. كان ذلك يعني أنهم أصبحوا 

الجهة االعتبارية التي يمكن أن يتفاوض معها اآلخرون من الخارج، وعىل رأسهم بعض مسؤويل بعض الدول النافذة يف املنطقة، ويف 

ا عىل أنهم القائمون بأمور  مقدمتها آنذاك بريطانيا. إّن بريطانيا بعقدها اتفاقيات معهم أضفت عليهم صفة الحكام، واعرتفت بهم رسميًّ

مناطقهم التي بدأت كل واحدة منها تتشّكل إمارة تحمل اسم مشيخة منذ العقود األوىل من القرن التاسع عرش.

ӵӵ ومن األوجه الخفية لحرفة الغوص نذكر إرضابات الغاصة، ومحاوالتهم تحسني أجورهم، والوقوف يف وجه املتعسفني من النواخذة

تجاه حقوقهم املهضومة. لقد شهدت كل من الكويت والبحرين عدًدا من إرضاباتهم، وكان من أبرزها إرضابات األعوام 1923، و1928، 

و1935. فكانت نتيجتها أن دفعت بعض الحكام إىل إدخال إصالحات وتنظيمات عىل نشاط الغوص، بهدف الحد من املشاكل التي 

التي كانت منترشة يف  السالفة  باسم محاكم  الرغم من وجود محاكم كانت تعرف  الغاصة والنواخذة وغريهم، عىل  كانت تحدث بني 

الخليج. وكان من أهم مهمات هذه املحاكم فض املنازعات التي تحدث بني الغاصة والنواخذة، إىل جانب مهمات أخرى ذات صلة 

بتجارة اللؤلؤ.



333

ندوة أسطور ندوة أسطور: تدريس التاريخ يف الجامعات العربية

تجارة األسلحة والعبيد

كان لهاتني التجارتني دور مهم يف سري الحوادث يف الخليج آنذاك. لقد كانتا مدعاة لتدخل بعض الدول االستعمارية يف شؤون 

الخليج كربيطانيا، وترسيخ نفوذها يف املنطقة تحت غطاء القضاء عليهما وفرض اتفاقيات عىل حكامها، كان من أشهرها االتفاقيات 

املانعة التي عقدتها معهم منذ العقد األخري من القرن التاسع عرش.

البنية االجتامعية

ونقصد بها البنية االجتماعية يف املنطقة، يف مرحلة ما قبل النفط وما بعده، من ناحية هرميتها واالصطفاف االجتماعي والقوى 

صاحبة السيادة والقوى املهمشة، والتغيريات التي استجدت فيما بعد. لقد كان لهذه القوى دور يف رسم بنية جديدة للمجتمع الخليجي، 

يف ظل الوفرة النفطية، وزيادة رقعة الفئة املتعلمة واملثقفة إىل حد ما من خريجي املدارس الثانوية والجامعات. كما تنامت طبقة عمالية 

طريق  عن  مطلبية  لحركات  رائدة  وأصبحت  العرشين،  القرن  من  الخمسينيات  بداية  يف  النفط  عمال  أوساط  يف  وخاصة  مسيسة، 

اإلرضابات والتظاهرات يف أكرث من إمارة. أضف إىل ذلك أّن الحس الوطني بدأ يتبلور ويتكرس وينترش، وإن كان بدرجات متفاوتة بني 

أفراد املجتمع الخليجي، بفعل ما كان يدور يف محيطهم سواء العريب أو العاملي بدًءا من خمسينيات القرن العرشين.

الرصاعات الداخلية

الداخلية، سواء عىل  الحاكمة تداعياتها عىل األوضاع  الداخلية وخاصة حول مسائل الحكم بني أجنحة األرس  كان للرصاعات 

املستوى السيايس أو االقتصادي أو االجتماعي واللحمة الداخلية، واألمثلة عىل هذه األنواع من الرصاعات كثرية. والهدف من تسليط 

الضوء عىل هذه الرصاعات هو عدم إعطاء انطباع بأّن املجتمع الخليجي كان بمنأى عن مثل هذه الرصاعات، وأّن املثالية هي السائدة 

يف تداول السلطة يف هذه املناطق. والغريب يف أمر هذه الرصاعات أّن خفاياها كانت معروفة لدى بعض األطراف الخارجية التي تبوح 

الكثري من وثائقها عنها، واألكرث من ذلك أنها كانت تؤدي دورًا يف تغليب جناح عىل آخر، تمشًيا مع مصالحها بطبيعة الحال. يف حني كان 

الداخل يف سبات عميق تجاه تلك الرصاعات، إاّل قلة من الناس كانوا مقربني إىل أطراف تلك الرصاعات واملوثوق بهم.

الحراك الشعبي

كان الحراك الشعبي يف املنطقة حارًضا سواء عىل مستوى قيام حركات إصالحية كانت تتميز بسمة االعتدال يف الكثري من مطالبها، 

ومن هذه الحركات عىل سبيل املثال الحركات التي حدثت يف الكويت والبحرين وديب يف ثالثينيات القرن العرشين، أو الحراك الشعبي 

يف قطر يف الستينيات من القرن نفسه. إىل جانب تلك الحركات اإلصالحية كانت تنشط حركات معارضة اتسمت بالطابع األيديولوجي، 

كما يف البحرين يف الخمسينيات من القرن املايض، وكذلك السعودية التي لم تكن بعيدة كل البعد عن أجواء وجود حركات معارضة فيها 

كما يتصور البعض. وخالًفا للبحرين والسعودية، كانت املعارضة قوية يف عمان، وأخذت يف بعض مراحلها توجًها يسارًيا، وتحولت إىل 

حركة مسلحة يف سبعينيات القرن املايض، وكانت عسكرة املعارضة يف عمان بمنزلة ظاهرة أطلت برأسها يف املنطقة أول مرة. إضافة إىل 

تلك الحركات املعلنة، وجدت حركات رسية تعلن عن نفسها وأدبياتها بطرق رسية، بالكتابة عىل الجدران يف األحياء، وإلقاء املناشري، 

وتدبري بعض التظاهرات واإلرضابات.
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موقف الخليج من القضايا العربية

اتخذ الخليج موقًفا من القضايا العربية كقضية فلسطني، والقضية الجزائرية، والعدوان الثاليث عىل مرص عام 1956 وغريها من 

القضايا، فضاًل عن موقف الخليج من نشاط الجامعة العربية قبل االستقالل وخاصة يف فرتة الستينيات من القرن املايض.

التيارات الفكرية والسياسية

كان للتيارات الفكرية والسياسية حضور كالتيار القومي بتحزباته كافة، والتيار الليربايل، والتيار املاركيس، والتيار السلفي، والتيار 

التيارات استحواًذا وبصفة علنية عىل مستوى جميع الرشائح يف املجتمع الخليجي. ولعل تعبري أحد الشباب  النارصي الذي كان أكرث 

الخليجيني، خري دليل عىل مدى تعلق الخليجيني بهذا التيار، حينما قال: "فحبنا لجمال طبيعي ألنه أملنا الوحيد بعد ما فقدنا األمل يف 

الرجل الذي يقودنا إىل شاطئ األمان فبعث الله هذا الرجل ليحي فينا األمل".

الوعي السيايس

تعددت عوامل تطور الوعي السيايس وتغلغله يف األوساط الشعبية يف الخليج، بدًءا من بعد الحرب العاملية األوىل، وزادت وتريته 

بصفة واضحة بعد الحرب العاملية الثانية. وكان من أبرز أسباب تطور هذا الوعي الصحف؛ واإلذاعات كإذاعة قرص الزهور يف العراق، 

الحديث؛  التعليم  وانتشار  العرب؛  الوافدين  بعض  وهجرة  الخارجية؛  واملؤثرات  الثقافية؛  واألندية  العرب؛  وصوت  البحرين،  وإذاعة 

وتأثريات شعارات بعض الثورات العربية التي جّدت يف فرتة الخمسينيات وغريها من العوامل األخرى.

مسألة الهجرة األجنبية

تمثلت مسألة الهجرة األجنبية بالعمالة وما لها من تداعيات اجتماعية وثقافية، وأكرث من ذلك سياسية، وخاصة العمالة األسيوية 

بسبب عددها الكبري، إىل درجة أنها أصبحت تمّثل األغلبية مقارنة بالسكان املحليني والوافدين اآلخرين مًعا.

أهمية النفط

ليست أهمية النفط مرتبطة بالتطرق إىل مسرية التوقيع عىل عقود االمتياز وتطورها فحسب، إنما أيًضا بالوقوف عىل تأثرياته يف 

املجتمع  عىل  ضغط  أداة  األحيان  بعض  وتوظيفه  تأثريه  جانب  إىل  تصديره،  بعد  ما  مرحلة  يف  واالجتماعي  االقتصادي  البناء  تشكيل 

الدويل ليس يف حل قضايا املنطقة ذاتها فحسب، وإّنما أيًضا قضايا محيطها العريب، واملثال عىل ذلك دور نفط الخليج يف حرب ترشين 

األول/ أكتوبر 1973.

اللهم يف حاالت  الشديد،  إليها لألسف  التطرق  يتم  للنظر ال  أغلبها وبصفة الفتة  التي يف  املوضوعات والقضايا  تلك هي جملة 

ا وباجتهاد شخيص من بعض األساتذة. استثنائية ويف نطاق ضيق جدًّ

تداعياته  له  أحمر  منها خًطا  االقرتاب  البعض  يرى  تتناول قضايا حساسة  التي  املوضوعات  إّن طرح مثل هذه  قائل،  يقول  قد 

السلبية عىل من يتناولها. حقيقًة، إّن هذا الكالم مردود عليه، لكون ما كان غري مباح يف السابق فهو يف الوقت الحايل مباح لعدة أسباب، 

نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص ما ييل:

ӵӵ أّن من كانوا يتحسسون تجاه طرح ما كانوا يرونه خًطا أحمر، لم يعد باستطاعتهم حجبه، إذ أصبح مسموًحا به يف ظل الفضاء املفتوح

وانتشار محركات البحث العلمي اإللكرتوين، إىل جانب وجود مراكز األبحاث التي بدأت تتناول كل صغرية وكبرية عن تاريخ املنطقة.
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ӵӵ برز أكرث من مركز بحثي متخصص يف تاريخ املنطقة، ومكتبات رسمية كاملكتبة الوطنية يف قطر عىل سبيل املثال التي أخذت عىل

عاتقها نرش معظم الوثائق التي لها عالقة بتاريخ املنطقة. وأكرث من ذلك أنها أصبحت يف متناول الجميع تقريًبا، األمر الذي يجعل من 

املستحيل عىل أي كان أن يمنع اآلخرين من الوصول إليها.

ӵӵ ظهر نوع من التفهم والقبول لكل ما كان يطرح سابًقا من قضايا، صدر عن الذين كانت تمسهم تلك املوضوعات يف املنطقة، بسبب

قناعتهم وتغري نظرتهم تجاهها ملا استجد من ظروف ال يمكن التغايض عنها أو الوقوف يف وجهها.

ӵӵ ،بدأت جامعات أجنبية كثرية استزرعت يف املنطقة يف اآلونة األخرية تتناول بالدراسة مثل تلك املوضوعات يف بعض أقسامها العلمية

من دون أي غضاضة.

ثالثًا: املردود العلمي لتدريس القضايا غري املطروقة

يف البدء ال بد من إدراك حقيقة نؤكدها، مفادها أّن تناول مثل هذه املوضوعات وإعطاءها أهمية خالل تدريسها من املتوقع أن 

يكون له مردود علمي كبري عىل أكرث من مستوى:

اعتيادية  بصفة  يطرح  ملا  مخالفة  وجوانب  أبعاًدا  عليه  وتضفي  املنطقة  تاريخ  عىل  الضوء  ستسلط  العلمي:  اإلثراء  مستوى  عىل 

ومتكررة ومتعارف عليها. والسبب يف ذلك أّن هذه األبعاد والجوانب من شأنها إعطاء ثقل لتاريخ املنطقة، وتخرج من دائرة االنغالق 

املعتادة يف طرح املقرر إىل دائرة أوسع يف تناول تاريخ املنطقة. ويكون ذلك بصفة متكاملة وبرؤية علمية مبنية عىل الطرح العقالين، من 

دون الدخول يف دائرة املبالغات التي عادة ما كانت تطرح يف مؤلفات األدعياء وتجار الكتب.

عىل مستوى الطلبة: سيساهم تناول تلك املوضوعات يف جعلهم عىل بينة وأكرث توسًعا يف مفردات تاريخ املنطقة، ويف الوقت نفسه 

يدركون أّن تاريخ املنطقة ليس كما هو متصور يف أذهان الكثريين وأنه مختزل بوجود االستعمار وأدواته، وسلطات محلية استأثرت 

وتحكمت بكل ما كان يدور يف الساحة الخليجية من حراك شعبي سيايس واقتصادي واجتماعي وثقايف، كان أهل الخليج هم من 

قاموا بصوغه، وأصبح جزًءا ال يتجزأ من وعيهم التاريخي الذي من املفروض بل من الرضوري أن يصل بكل أبعاده إىل اآلخرين، سواء 

أكانوا دارسني أم مهتمني بتاريخ املنطقة وصواًل إىل الجيل الخليجي املعارص. والغرض من ذلك كشف تفاصيل تاريخ الخليج وهويته 

الحقيقية بصفته تاريًخا متكاماًل، وليس مجزأ ومغيًبا ومهمًشا، كما تدرسه لألسف جهات أكاديمية من املفرتض أن تكون هي صاحبة 

السبق يف ذلك.

عىل مستوى البحث العلمي: إّن تناول تاريخ الخليج، عىل أساس ما يتم طرحه يف هذه الدراسة، من املتوقع أن يضطلع بدور يف 

تنشيط الدراسات وتكثيفها حول ما يثار من موضوعات لم تكن محل اهتمام، بسبب التهميش والتغييب.

عىل مستوى الباحثني: إّن إثارة مثل تلك املوضوعات، بسبب ما تتضمنه من حقائق مثرية للذهن، سيكون لها أثر فيهم من ناحية 

املواقف، لكون  الرأي واتخاذ  إبداء  التحليل واملقارنة والعقلنة، فضاًل عن تدريبهم عىل  بتعويدهم عىل  العقلية، وذلك  تنمية قدراتهم 

الكثري من تلك الحقائق له صلة ببعض الحوادث الجارية التي يالمسونها أحياًنا يف حياتهم اليومية.
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الخامتة

وقفنا من خالل ما تناولته الورقة عىل وجود الكثري من جوانب النقص يف آلية طرح مقرر الخليج العريب يف جامعات املنطقة. وهذه 

النقائص توحي بوجود خلل منهجي عىل مدى األعوام السابقة، ما أدى إىل عدم الكشف عن الكثري من تفاصيل تاريخ املنطقة بأبعاده 

وجوانبه املختلفة. وهو األمر الذي يعني، من باب تحمل املسؤولية العلمية والتكامل املنهجي والخروج بمخرجات عالية الجودة لهذا 

املقرر، أّنه عىل أقسام التاريخ يف هذه الجامعات وباختصار أن تضطلع باملهمات التالية:

ӵӵ.أن تكون املبادرة إىل صوغ محتويات جديدة للمقرر، تعرّب عن تاريخ املنطقة بكل أبعاده وجوانبه من دون تقنني تفاصيله

ӵӵ أن تبادر إىل تشجيع من يقومون بطرحه عىل رضورة الرتكيز عىل املوضوعات التي كانت يف حكم املوضوعات التي يمنع االقرتاب منها

بحسب قناعات بعضهم ومخاوفه آنذاك.

ӵӵ أن تشجع طلبة الدراسات العليا عىل تناول مثل هذه املوضوعات يف أطروحاتهم، األمر الذي يساعد عىل تنشيط الدراسات حولها

وزيادتها وانتشارها، وفق أسس علمية طابعها املنهجية يف الطرح والرؤية والحيدة.

ӵӵ ،التي كان ممنوًعا االقرتاب منها وتناولها عمن سبقوهم املوضوعات  الرتكيز عىل  املقرر عىل  الذين يطرح عليهم  الطلبة  أن تحث 

األمر الذي يكون له مردود علمي كبري عليهم، لكون تلك املوضوعات ستولد لديهم رغبة يف معرفة املزيد عن تفاصيلها، ويف الوقت 

نفسه تساعدهم عىل تنمية قدراتهم ومهاراتهم يف التحليل واملقارنة والتعليق عىل مجرياتها، لكون تأثريات البعض منها ما تزال حارضة 

يف مجتمعاتهم.
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(1( Abdelrahim Benhadda | عبد الرحيم بنحادة

يف تحقيب تدريس التاريخ يف الجامعة املغربية

أنشئت الجامعة يف املغرب يف عام 1957، وكانت أوىل كلياتها كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، وهي الكلية التي احتضنت 

قسم التاريخ الذي ُيعّد من أوائل األقسام التي أقيمت. وقد شهد هذا القسم إقبااًل متزايًدا من الطلبة منذ السنوات األوىل. ويعود السبب 

يف ذلك إىل كون هذا التخصص العنرص األسايس يف تكوين الشخصية املغربية وتحصني الهوية الوطنية. ومنذ البداية، تبوأ درس التاريخ 

مكانة متميزة يف الجامعة، وانفرد بخصوصيات كانت وراء تميز التجربة املغربية يف كتابة التاريخ.

واليوم، وبعد مرور ما يناهز ستني سنة من تدريس التاريخ، ُتطرح أسئلة عديدة، نظرًا إىل تغري الفاعلني يف حقل التدريس، وتفاعلهم 

مع مناهج تدريس التاريخ املختلفة التي أتاحها انفتاح الجامعة. ومن هذه األسئلة: ما أهم املراحل التي مر بها درس التاريخ يف الجامعة 

األحوال  تبدل  بحسب  الدرس  هذا  غايات  وما  ُيدرَس؟  تاريخ  وأي  مرحلة؟  كل  ميزت  التي  والسمات  البارزة  العالمات  وما  املغربية؟ 

وتغريها؟ وما مجاالت الدرس التاريخي؟ وإىل أي حد تأثر هذا الدرس بالسياقات السياسية واالجتماعية؟ وكيف تفاعل درس التاريخ مع 

البحث التاريخي الجامعي؟ وهل يمكن أن نتحدث عن أزمة التاريخ؟

مراحل تدريس التاريخ بالجامعة املغربية

مر تدريس التاريخ بالجامعة املغربية بأربع مراحل أساسية، تمتد املرحلة األوىل من 1957 إىل 1973، أما املرحلة الثانية فتمتد من 1973 

إىل 1983، وتتميز هذه املرحلة من غريها بالغنى وبالِقرَص يف اآلن نفسه. أما املرحلة الثالثة فتمتّد من 1983 إىل 2003، وهي سنة إصدار 

املراسيم الجديدة التي انتقلت بمنظومة التعليم العايل يف املغرب إىل اعتماد نظام "إ. م. د")2). أما املرحلة الرابعة فتمتّد من 2003 إىل 2014.

السامت التي ميّزت مراحل تدريس التاريخ سياسيًا وأكادمييًا واجتامعيًا

املرحلة األوىل )1957 - 1973(

التدريس  العريب. وخالل هذه املرحلة أرشف عىل  الفرنيس والقسم  القسم  ُيقّدم يف قسمني؛  التاريخ يف املرحلة األوىل  كان تعليم 

جماعة من األساتذة الفرنسيني، ويمكن اإلشارة إىل أن أول عميد لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية كان مؤرًخا)3)، وكانت أغلبية هؤالء 

من الذين تعاطفوا مع قضية استقالل املغرب. وقد كان لهم أياٍد بيضاء يف تكوين خرية األساتذة املغاربة، يف التعليم الثانوي والجامعي.

1 أستاذ يف برنامج التاريخ يف معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر.
Professor of History at the Doha Institute for Graduate Studies.

2 نقصد بنظام )أ. م. د( نظام بولونيا الذي كان املغرب سّباًقا إىل تطبيقه، وهو نظام يمنح اإلجازة يف ثالث سنوات، واملاجستري يف خمس سنوات، والدكتوراه يف ثماين سنوات. 

واصطلح عىل تسمية هذا النظام الجديد بـ LMD، وترجمناها بـ )إ. م. د(، أي إجازة وماسرت ودكتوراه.

3 يتعلق األمر باملؤرخ شارل أندري جوليان املعروف بمواقفه العدائية لالستعمار وبكتابيه املغرب يف مواجهة اإلمربياليات؛ وتاريخ شمال أفريقيا. وقد كان أستاًذا بمعهد 

الدراسات العليا املغربية ثم عميًدا لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عند إنشائها من 1957 إىل 1960.
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كانت املؤسسة الوحيدة التي تدرس التاريخ يف املغرب آنذاك هي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، وبقيت كذلك إىل عام 

1975، عندما ُأحِدث قسم التاريخ بكلية اآلداب بفاس. وكانت هذه الكلية تستقبل الطلبة من كل أنحاء املغرب. ويمكن القول إنها بذلك 
أّدت دورًا كبريًا يف تنميط املعرفة التاريخية، ودورًا أكرب يف تحقيق رؤية ثقافية موحدة يف املغرب.

تركز تدريس التاريخ عىل املجاالت الجغرافية اآلتية:

ӵӵ.دولة املغرب خصوًصا، وبالد املغرب العريب عموًما

ӵӵ.تاريخ أوروبا

ӵӵ.تاريخ العالم اإلسالمي لكن برتكيز أقّل

ويمكن القول إن تدريس املادة خالل هذه املرحلة عكس هموًما متعددة:

ӵӵ الهّم املنهجي؛ إذ تّم التوجه إىل دراسة التاريخ االقتصادي واالجتماعي، وعَكَس ذلك اهتمامات املدرسني؛ فقد نقل مدرسو

التاريخ الفرنسيون النقاشات املنهجية الدائرة يف الجامعات الفرنسية، وبذروا بذور مدرسة الحوليات يف املغرب. ويمكن أن 

نتتبع ذلك من خالل ثالثة نماذج أساسية ملدريس تلك املرحلة يف الجامعة املغربية. ويتعلق األمر بدانييل نوردمان، وبرينارد 

الرحمن  السبتي وعبد  أمثال عبد األحد  أيديهم من  أثرًا واضًحا يف من درس عىل  تركوا  الذين  ريفي،  ودانييل  روزنربجي، 

املودن ومحمد كنبيب وغريهم.

ӵӵ الهّم األيديولوجي، أو لنسّمه هّم تحرير املعرفة التاريخية؛ فلقد خرج املغرب للتو من تجربة استعمارية، وكان من الرضوري

يف  املراجعات  هذه  لتمرير  الكلية  يف  مدرسون  انربى  وقد  املستعمرون،  كتبه  الذي  املغرب  تاريخ  تهم  بمراجعات  القيام 

ذلك  عىل  مثال  أحسن  ولعل  املغرب.  بتاريخ  املتعلقة  سّيما  وال  الدروس،  لهذه  الناظمة  الرابطة  هي  جعلوها  بل  دروسهم، 

األستاذ جرمان عياش واألستاذ إبراهيم بوطالب. ويبدو أن أمر املراجعة لم يقترص عىل املدرسني من املغاربة بل شاركهم يف 

ذلك زمالء فرنسيون. وظهرت نتيجة الجهد يف الكتاب الرتكيبي)4) األول من نوعه يف مرحلة االستقالل، والذي عكف عىل 

إنجازه جماعة من أساتذة قسم التاريخ بالكلية)5).

ӵӵ هّم التكوين من أجل مغربة التعليم، بهدف االستغناء عن األطر األجنبية، ومن هنا كان التكوين يتم عرب قناتني يف املدرسة

العليا لألساتذة والكلية مًعا. وقد تحقق هدف املغربة يف مّدة وجيزة؛ ففي عام 1972 تّمت مغربة تدريس التاريخ يف التعليم 

اإلعدادي، وبعد عامني أعقبتها مغربة التعليم الثانوي؛ ما سّهل األمر يف وقت قصري لتعريب تدريس التاريخ بالجامعة املغربية.

1973 وعىل إثر "سنة  لقد انتهت هذه املرحلة عىل الرغم من جاذبيتها ورصامة التكوين العلمي فيها عىل نغمة حزينة؛ ففي عام 

معاهد  بعض  وإىل  فاس،  إىل  املغربية  أطرها  وترسيح  بالرباط،  اآلداب  كلية  بإغالق  العايل  بالتعليم  املكلفة  السلطات  قامت  بيضاء")6) 

يعودوا إىل  لم  حوا  الذين رُسِّ التاريخ؛ فمعظم هؤالء  للتدريس يف قسم  إمكانات. وقد كان ذلك خسارة  التي كانت تشتغل بال  البحث 

الكلية. وهكذا، يمكن القول إن درس التاريخ يف الجامعة املغربية تأثر إىل حد بعيد بالرصاع الذي عرفته الحياة السياسية بني القرص من 

جهة، وأحزاب الحركة الوطنية والحركات اليسارية املاركسية من جهة ثانية.

4 يتعلق األمر بكتاب تاريخ املغرب الذي أنجزه مجموعة من الباحثني املغاربة والفرنسيني، وكان هذا الكتاب من الكتابات الرتكيبية الوطنية األوىل لتاريخ املغرب، وعكس 

هذا الكتاب هواجس معرفية متقدمة خالل هذه املرحلة، انظر:
Brignon J., Histoire du Maroc (Casablanca: Hatier, 1967).

5 شارك يف كتابة تاريخ املغرب املؤلفون اآلتية أسماؤهم: إبراهيم بوطالب، عبد العزيز أمني، ويك مارتيني، وبرينارد روزنربجي، وآخرون.

6 يقصد بالسنة البيضاء رسوب كل الطلبة يف الكلية؛ بسبب طول اإلرضابات التي عرفتها الجامعة املغربية خالل السنة الجامعية 1972 - 1973.
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املرحلة الثانية )1973 - 1983(

وتتمّيز بالخصائص التالية:

ӵӵ صادفت هذه املرحلة إصدار القوانني املنظمة للتعليم العايل وللجامعة املغربية يف 25 شباط/ فرباير 1975، وتنص مجمل بنود

هذا الظهري يف شأن التدريس عىل اعتماد النموذج الفرنيس؛ من حيث اعتماد نظام الشهادة الواحدة، ومن حيث الشهادات 

املتوجة لسنوات التدريس.

ӵӵ التعليم اإلعدادي 1973، وحني تم تعريب  التاريخ. ففي عام  الشامل لكل مقررات تدريس  بالتعريب  املرحلة  تميزت هذه 

والثانوي، أصبح من الرضوري تعميم التعريب يف تدريس التاريخ يف الجامعة املغربية. وكانت النتيجة أن تم االستغناء - مع 

األسف الشديد - عن الكفاءات الفرنسية التي كانت لها بصماتها عىل التكوين الجامعي يف التاريخ، فاسحًة املجال لكفاءات 

أخرى بتوجهات جديدة. فقد ترتب عىل تعريب تدريس التاريخ مغادرة الهيئة التدريسية الفرنسية تدريجًيا، واستقدمت هيئة 

تدريسية من العديد من البلدان العربية.

ӵӵ ومما تمّيزت به هذه املرحلة استقدام ُأُطر من املرشق العريب، واملالحظ أنه خالل هذه املرحلة، وملا لم تكن الجامعة املغربية

قد كونت ما يكفي من األطر لتدريس التاريخ باللغة العربية، فقد انفتحت عىل املشارقة، وتم استقطاب كفاءات من بعض 

الجامعات العربية يف مرص وسورية والعراق.

ӵӵ طلبة انفتاح  يف  ساهمت  املرشقية  الكفاءات  بأن  التنويه  ينبغي  فإنه  التجربة،  لهذه  السلبية)7)  الجوانب  جانًبا  تركنا  ما  وإذا 

الجامعة املغربية عىل املراجع الرشقية التي تم تداولها عىل نحو واسع، وصادف ذلك الفورة الكبرية يف اإلنتاج التاريخي يف 

املرشق العريب، والنقاشات الساخنة بني مثقفي هذه املرحلة حول القضايا الرتاثية عموًما، فقد كانت أعمال حسني مروة وطيب 

تيزيني وصادق جالل العظم وأدونيس تغزو مدرجات الجامعة املغربية، وتناَقش بسخونة زائدة عن اللزوم يف بعض األحيان.

ӵӵ - وكان من بني املدرسني يف جامعة فاس مثاًل محمود إسماعيل عبد الرازق الذي كّرس جزًءا من أعماله - إن لم نقل كلها

لبالد الغرب اإلسالمي يف العرص الوسيط. وقد أثر تأثريًا كبريًا يف األبحاث التاريخية التي أنجزها املغاربة من طلبته؛ إذ بدت 

يف هذه األعمال نفحات التحليل املادي للتاريخ الذي كان يعتمده.

ӵӵ املؤسسات بهم شيًئا فشيًئا فضاءات  التدريس كمساعدين، وقد غّصت  الجامعة يف  بالجيل األول من خريجي  االستعانة 

الجامعية، وسيشكل هؤالء فيما بعد عصب التدريس يف الجامعة. ويعود الفضل إىل جماعة من هؤالء يف إعادة الروح لدرس 

التاريخ بالجامعة املغربية.

ӵӵ تم إحداث أقسام جديدة للتاريخ يف الكليات، وذلك ملواجهة العدد املتزايد من طلبة التاريخ، وهو ما أدى إىل تزايد الحاجة إىل

أطر للتدريس يف الجامعة املغربية، عالجناها يف محطات مختلفة.

املواّد التدريسية ومالحظات فيها

نذكر هذه املواّد وتوزيعها يف الجدول )1(:

7 تتجىل هذه الجوانب يف الطريقة التي درس بها هؤالء، والتي تعتمد أكرث عىل إعطاء كراسات للطلبة، ويتميز غالب هذه الكراسات بالنقل من بعض الكتب من دون 

اإلشارة إىل املنقوالت. ومن ذلك مثاًل ما كان يقوم به يونان لبيب رزق عند تدريسه تاريخ الدولة العثمانية.
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الجدول )1(

املواّد التدريسية يف الجامعة املغربية موزعة عىل سنوات الدراسة

السنة األوىل

مدخل إىل التاريخ والحضارة

تاريخ الغرب اإلسالمي

تاريخ اإلغريق

تاريخ الرومان

تاريخ صدر اإلسالم

تطبيقات يف التاريخ األموي

السنة الثانية

تاريخ أوروبا يف العصور الوسطى

تاريخ املغارب يف العرص الحديث

العباسيون

املوحدون واملرينيون

تاريخ الثورة الصناعية

العالم يف القرن العرشين

السنة الثالثة

تاريخ النهضة األوروبية

تاريخ الدولة العلوية

تاريخ الدولة العثمانية

أوروبا يف القرن الثامن عرش

العالم اإلسالمي الحديث

النظريات االقتصادية

الحضارة اإلسالمية

الدولة السعدية

تطبيقات يف التاريخ اإلسالمي

السنة الرابعة

تاريخ العالم املعارص

تاريخ الحماية باملغرب

تاريخ املرشق العريب

تاريخ التوسع األورويب واالستعمار

تاريخ الواليات املتحدة األمريكية
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يستدعي هذا الجدول تسجيل املالحظات التالية:

ӵӵ ،من الناحية اإلحصائية، يشمل برنامج التاريخ 26 مادة، إضافة إىل مواد الجغرافيا التي تدرس يف السنتني األوىل والثانية بالتساوي

وتبلغ نسبتها يف السنتني الثالثة والرابعة 20 %. غري أن ما يهمنا يف األساس هو مواد التاريخ، ويف الجدولني )2( و)3( تفصيل عن توزيع 

هذه املواد من الناحية الزمنية ومن الناحية الجغرافية.

الجدول )2(

توزيع مواّد التاريخ زمنًيا

العدداملرحلة الزمنية

3التاريخ القديم

9العرص الوسيط

9العرص الحديث

5الزمن املعارص

الجدول )3(

توزيع مواّد التاريخ جغرافًيا

العدداملجال

6املغرب

8أوروبا

9العالم العريب واإلسالمي

3تاريخ العالم

ӵӵ ظل التدريس عىل حالته يف املرحلة السابقة يتم يف إطار ثنائية التاريخ والجغرافيا، وهي ثنائية ال يمكن تربيرها باالنفتاح عىل مجاالت

معرفية أخرى، بقدر ما تربر بكون تدريس التاريخ إنما كان لتغطية النقص الحاصل يف األطر التعليمية يف املدارس الثانوية. وملا كان 

التاريخ يدرس الحًقا بالجغرافيا، فقد كان من الرضوري أن يكون األستاذ مزدوج التكوين، أي جامًعا بني التاريخ والجغرافيا مًعا، فهو 

مدرس للمادتني كليهما.

ӵӵ راعى تدريس التاريخ وفق هذا الربنامج مسألتني عىل قدر عظيم األهمية، تخص األوىل مسألة الرتتيب الكرنولوجي يف توزيع املقررات

بحسب السنوات. وبناء عليه؛ كان من الرضوري البداية بالتاريخ القديم يف السنة األوىل، إىل التاريخ الوسيط يف السنة الثانية، إىل التاريخ 

الحديث يف السنة الثالثة، ثم التاريخ املعارص يف السنة الرابعة. أما املسألة الثانية فتتعلق بتغطية املجاالت الجغرافية املعروفة من أوروبا 

إىل العالم اإلسالمي إىل أمريكا.

ӵӵ تاريخ املرابطني، وغياب  تاريخ  املغرب، ومن ذلك مثاًل، غياب  تاريخ  املفصلية يف  اللحظات  املسألة األوىل غياب بعض  يالحظ يف 

املراحل التي اصُطلح عىل تسميتها يف األدبيات الكولونيالية بمرحلة العصور املظلمة، وغياب تاريخ القرن التاسع عرش، وأكرث من ذلك 
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غياب تاريخ مرحلة ما بعد االستقالل؛ فهل من تفسري لهذه الغيابات؟ وهل ترتبط بطبيعة النظرة إىل تاريخ تلك املراحل عىل املستوى 

الرسمي؟ أم يرتبط األمر بصعوبة تغطية كل املراحل التاريخية؟

ӵӵ ،أما املسألة الثانية فرتتبط بطغيان املجال العريب اإلسالمي، عىل الرغم من هاجس تغطية املجاالت الجغرافية، وهو أمر مثري حًقا

ويعطي انطباًعا بأن املغرب بقدر ما هو ممتد عمودًيا فهو أيًضا ممتد أفقًيا، وإًذا، من الرضوري معرفة تاريخ املجاالت العربية اإلسالمية.

ӵӵ ا. هل يمتلك الطالب ما يكفي وثمة مالحظة مهّمة يف هذا الباب، تتعلق بمدى صحة إدراج التاريخ القديم يف السنة األوىل بيداغوجيًّ

من األسلحة لفك ألغاز التاريخ القديم؟ مهما يكن من أمر فإن إدراج هذه املقررات يف مرحلة مبكرة من التدريس كانت له انعكاسات 

عىل البحث يف التاريخ القديم، يف مرحلة ما بعد اإلجازة. فقد ُغّض الطرف عن املراحل القديمة من تاريخ املغرب يف األبحاث التاريخية 

يف الجامعة املغربية، وأعني عىل التحديد يف الدراسات العليا.

ӵӵ التاريخ؛ فظلت أوروبا حارضة بقوة يف كل مراحل التدريس، وجرى الربط بني لقد طغت "املركزوّية" األوروبية عىل برنامج تدريس 

ا. ولم ُتعَط املجاالت األَُخُر التي أثرت يف تاريخ البالد أهميًة، فقد ُغيِّب التاريخ األفريقي، وُغيِّب تاريخ  تاريخ املغرب وتاريخ أوروبا آليًّ

العالقات بني أفريقيا واملغرب. ولم يتم االهتمام بتاريخ أمريكا كقارة، ولكن الرتكيز عىل أمريكا كان من خالل قوتها العظمى. ويعد املجال 

اآلسيوي الغائب األكرب يف مقررات الربنامج.

ӵӵ أوىل برنامج التاريخ - ولعل هذه من حسنات هذه املرحلة - للتطبيقات وتحليل النصوص يف مختلف مراحل التدريس أهمية كبرية؛

ففي السنة األوىل كانت العناية بنصوص العصور اإلسالمية األوىل، أما يف السنة الثانية فقد اُعتني بنصوص الدولة العباسية، وتم الرتكيز 

عىل نصوص مغربية يف العرص الحديث يف السنة الثالثة. غري أن تدريس هذه النصوص أصبح يعاين صعوبات شديدة؛ أهمها ما يرتبط 

بالِبَنى التحتية املتوافرة يف الجامعة املغربية، والتي أصبحت ال تتالءم مع الفورة الطالبية يف بداية الثمانينيات، واإلقبال املتزايد عىل 

أقسام التاريخ يف الجامعات املغربية.

ӵӵ يتميز برنامج التاريخ يف هذه املرحلة - ولعل هذا جديد املقارنة باملرحلة السابقة - برضورة إنجاز بحث للتخرج. وقد أنجز بعض طالب

السنوات األوىل - منذ اعتماد هذا التقليد - بحوًثا من الدرجة الرفيعة، عكست هواجس البحث التاريخي لدى الشباب. وقد كرست معظم 

هذه البحوث لتاريخ املغرب يف مختلف مراحله التاريخية، باستثناء املرحلة القديمة، وكانت أشبه برجع صدى ملا كان يدور يف الفصول 

لبعض  البحوث إلنجاز ترجمات  تاريخية. وقد كرست بعض هذه  املغرب من كتابات  ملا كان يصدر يف  وانعكاًسا  نقاشات ساخنة،  من 

الكتابات باللغة الفرنسية، كما ُكرس بعضها لتحقيق نصوص قديمة من تاريخ املغرب، أو لنرش وثائق محلية حصل عليها الطلبة، وال 

سّيما املنتمني إىل مجاالت جغرافية نائية.

املرحلة الثالثة )1983 - 2003(

لعل من السمات األساسية لهذه املرحلة التاريخية:

ӵӵ تحققت مغربة الجامعة املغربية؛ فقد استقبلت أقسام التاريخ يف الجامعات املغربية أفواج الخريجني من فرنسا، والذين أوفدوا يف

بعثات إىل الجامعات الفرنسية، ويمكن القول إن بعًضا من هؤالء جربوا النقص الحاصل يف تغطية بعض املواد التي كانت تفتقر إىل 

املتخصصني، ومن هذه املجاالت تاريخ املغرب يف عرص الحماية، أو التاريخ املعارص عموًما، وتاريخ أوروبا يف العرص الوسيط، وتاريخ 

أفريقيا الغربية يف العرص الوسيط واملرحلة املعارصة.

ӵӵ لم تكتف اإلدارة الوصية عىل التعليم العايل باألطر الوافدة من فرنسا وبعض البلدان األوروبية األخرى، بل سعت لتعزيز الصفوف

الجامعية بكفاءات كونت يف رحاب الجامعة املغربية. فقد أحدثت الوزارة يف جامعتي فاس والرباط ما عرف بـــربنامج "تكوين املكونني" 
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حديًثا،  اإلجازة  عىل  الحاصلني  أو  الثانوي  للتعليم  أساتذة  توظيف  أساس  عىل  الربنامج  هذا  ويقوم   ،1982 أكتوبر  األول/  ترشين  منذ 

الدكتوراه، وتؤهلهم لشغل وظيفة "مساعد". ومهما  التكوين مدة سنتني يحرزون فيهما شهادة تؤهلهم للتسجيل يف  وتمكينهم من 

تكن النتائج املرتتبة عىل هذا التكوين، فإن الجامعة املغربية استطاعت خالل ثماين سنوات من إطالق هذا الربامج، من تعزيز صفوف 

األساتذة العاملني بها. وملا وضعت اإلدارة الوصّيُة آجااًل ملناقشة أطروحات هؤالء فقد ساهمت يف تحقيق قفزة نوعية عىل مستوى البحث 

التاريخي من حيث الكّم. ويف الوقت نفسه تواصل استقبال املتخرجني من الجامعة الفرنسية يف رحاب الجامعة املغربية.

ӵӵتميزت املرحلة بتعديل يف املقررات التي تدرس يف قسم التاريخ؛ فما هذه املقررات؟ وهل حققت إصالًحا بالفعل يف تدريس التاريخ؟

الجدول )4(

املقررات الدراسية املعّدلة يف املرحلة الثالثة من تدريس التاريخ يف الجامعة املغربية

املواد املدرسةاملستوى

السنة األوىل

تاريخ الحضارات القديمة

تاريخ أوروبا العصور الوسطى

جغرافية املغرب

الدراسات اإلسالمية

اإلحصاء

السنة الثانية

تاريخ اإلغريق والرومان

تاريخ املغرب اإلسالمي

تاريخ أوروبا

تاريخ أمريكا

السنة الثالثة

تاريخ الرشق األقىص

تاريخ املغرب

العباسيون

تاريخ أوروبا

تاريخ أفريقيا الشمالية

مدخل لدراسة اآلثار

دراسة املناهج

فلسفة التاريخ
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السنة الرابعة

أفريقيا جنوب الصحراء

تاريخ املغرب يف القرن التاسع عرش

تاريخ أوروبا

تاريخ العالم اإلسالمي

تاريخ العالم العريب

تاريخ املغرب يف القرن العرشين

مالحظات عىل هذه القوائم

ӵӵ الرتاجع الهائل يف عدد املقررات املدروسة، وتكفي املقارنة بني هذا الجدول والجدول السابق لنقف عىل تراجع عدد املواد؛ فقد تقلص

التاريخ،  املواد فقد خصصت لإلحصاء، والدراسات اإلسالمية، وفلسفة  بقية  أما  25 مادة.  17 من أصل  26 إىل  التاريخ من  عدد مواد 

ومناهج البحث، وجغرافية املغرب، واملدخل لدراسة اآلثار.

ӵӵ يعد تاريخ املغرب مادة محورية يف كل سنوات التخصص وقد جرى اعتماد الرتتيب الكرنولوجي يف تدريس هذه املادة. ويف ما ييل مواد

هذا الربنامج مقسمة بحسب الفرتات التاريخية:

الجدول )5(

مواد الربنامج مقسمة بحسب الفرتات التاريخية

عدد املوادالحقبة

3التاريخ القديم

4التاريخ الوسيط

8التاريخ الحديث

5التاريخ املعارص

ӵӵ ،عيِنها بالطريقة  حارًضا  األورويب  التاريخ  كان  ولنئ  السابقة،  التجربة  يف  جرى  مما  أكرث  العالم  تاريخ  عىل  االنفتاح  الربنامج  حاول 

والتي تسمح بتتبع هذا التاريخ من العصور القديمة إىل املرحلة املعارصة، فإن الربنامج استحرض تاريخ القارات األخرى )أمريكا وأفريقيا 

أفريقيا  بمقرر  يتعلق  األول  العالم؛  تاريخ  نحو  بالتوجه  يهتّمان  مقررين جديدين  فقد وضع  بأسلوب محتشم،  لكن  والرشق األقىص( 

جنوب الصحراء، والثاين يتعلق بمقرر تاريخ الرشق األقىص، كما أن تاريخ أمريكا لم يعد يعني تاريخ الواليات املتحدة األمريكية فقط.

ӵӵ.يقتيض هذا النظام أن يختار الطالب يف التقييم بني مادتني، وهو ما يؤثر يف التحصيل العام للطالب

املرحلة الرابعة )2003 - 2014(

تميزت هذه املرحلة بتفعيل نظام "إ. م. د" وتطبيقه، وهو النظام املستوحى من مسلسل بولونيا، وال بد من اإلشارة إىل أن املغرب 

كان البلد العريب الوحيد الذي سبق إىل تطبيق هذا النظام. ويتميز هذا النظام بما ييل:
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ӵӵ.نظام فصيل عوض النظام السنوي الذي كان معمواًل به يف السابق

ӵӵ.يتكون الفصل من وحدات دراسية، وكل وحدة دراسية تتكون من مقررين أو ثالثة

ӵӵ.نظام يعطي الحرية للجامعات يف تحديد املقررات، وبخاصة يف الفصلني األخريين

الجدول )6(

املقررات الدراسية يف تخصص التاريخ يف الجامعة املغربية بحسب الفصول الدراسية

املواد املدرسةالفصل

األول

مدخل لدراسة التاريخ

العثمانيون

مدخل لدراسة علوم الرتاث

عرص الخالفة إىل الدولة العباسية

مرص وبالد الرافدين

اإلغريق والرومان

الثاين

الفيودالية

جغرافية املغرب

اللغة الفرنسية

النهضة وعرص األنوار

املرابطون واملوحدون

خرائطية

األدارسة واإلمارات املستقلة

الثالث

املغرب يف عهد الرومان

السعد يون والعلويون األوائل

الحضارة املرينية والوطاسية

مناهج تحليل الوثائق

فلسفة التاريخ

ما قبل التاريخ واملمالك األمازيغية
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املواد املدرسةالفصل

الرابع

املغرب يف القرن العرشين

تاريخ أمريكا

تاريخ الرشق األقىص

املغرب يف القرن التاسع عرش

أوروبا يف القرنني التاسع عرش والعرشين

أفريقيا جنوب الصحراء

الخامس

التاريخ العسكري

التاريخ البحري

النظم االقتصادية

البنيات االجتماعية

مناهج البحث يف الرتاث

مناهج تحقيق املخطوطات

السادس

قضايا مغربية راهنة

املغاربيون

الثقافة املقاوالتية

العالم العريب

قضايا عاملية راهنة

مالحظات عىل املنهج

ӵӵ يضع تاريخ املغرب يف قلب الربنامج، ويراعي - كما الشأن يف التجارب السابقة - التوايل الكرنولوجي. إال أنه يمكن الطلبة - يف مستوى

متقدم من دراستهم - من اإلخالل اإليجايب بهذا الرتتيب، عندما يضع عنوان "ما قبل التاريخ واملمالك األمازيغية"، وهذا العنوان يف 

2003، انعقد يف  الحقيقة يستجيب لطلب االهتمام بتاريخ األمازيغ من قبل الفاعلني السياسيني والجمعويني يف املغرب. ففي خريف 

إحدى قرى األطلس املتوسط لقاء تحت إرشاف امللك، تقرر فيه إعادة االعتبار إىل الثقافة األمازيغية، وإحداث معهد مليك للدراسات 

األمازيغية، وهي مبادرة سبقت االعتماد الرسمي لألمازيغية لغة رسمية إىل جانب اللغة العربية يف التعديل الدستوري لـ 2011.

ӵӵ التاريخ توزيع قطاعي؛  إىل  والحديث  الساليل  التحقيب  التاريخ من  يتحول درس  إذ  القطاعي؛  التاريخ  - حضور  أول مرة   - يسّجل 

يعرب عن  أنه  املغريب، كما  التاريخي  البحث  أوساط  الدائرة يف  للنقاشات  انعكاًسا  ويعد ذلك  والديني.  والتاريخ االجتماعي  االقتصادي 

الرغبة يف تجاوز التقليد من حيث بناء الربامج.

ӵӵ يكرس الفصل السادس للقضايا املعارصة، املتعلقة باملغرب وكذلك املتعلقة بقضايا عاملية. وترتبط هذه املقررات ارتباًطا وثيًقا بالنقاش

الساخن الذي عرفه املغرب يف بداية العرش األول من القرن الحادي 
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والعرشين؛ إذ فتح املغرب امللفات الحقوقية املتعلقة بسنوات الرصاص)8). وكان التاريخ الراهن محورًا يف هذا الباب، فقد أصدرت هيئة 

اإلنصاف واملصالحة)9) تقريرها النهايئ، وأوصت يف هذا التقرير برضورة العناية بالتاريخ الراهن.

ӵӵ فتحت الهيكلة األكاديمية الجديدة الباب أمام مناهج البحث يف الرتاث، ومناهج تحقيق املخطوطات. وقد مكن هذان املقرران من

إطالع الطلبة عىل الوثائق الدفينة واالشتغال بها. وإن كانت هذه الهيكلة قد أغفلت االنفتاح عىل العلوم االجتماعية األخرى، وقطعت 

تكريس عبور التخصصات الذي يعد إغناء للمعرفة التاريخية.

خالصة

إن تدريس التاريخ يف الجامعة املغربية شكل جزًءا من التدريس يف الجامعة املغربية، وتأثر إىل حد بعيد بالسياسات املنتهجة يف 

املجال التعليم بصفة عامة، وهي:

ӵӵ املغربة؛ فلقد حرصت الدولة املغربية ومنذ االستقالل، عىل رضورة مغربة اإلطار األكاديمي والعلمي. واستطاعت أن تحقق املغربة

الشاملة يف مّدة ال تتعدى عرشين سنة. وقد فتحت قنوات عديدة من أجل تحقيق هذا الهدف، ولعل من بني هذه القنوات البعثات 

الدراسية إىل الخارج، غري أن ما يعاب عىل مغربة األطر األكاديمية هو ارتباطها بفرنسا، فلم تعمل اإلدارة املغربية عىل تنويع وجهات 

البعثات إال يف نهاية الثمانينيات. وقد كانت الوجهة املفضلة هي فرنسا؛ العتبارات تتعلق باملنح وكلفة الدراسة واللغة. وقد أدى كل ذلك 

إىل ارتباط قوي بالجامعات الفرنسية، عىل مستوى البحث، وعىل مستوى التدريس. وهو أمر له سلبياته وإيجابياته.

ӵӵ التعريب؛ إذ كانت مادة التاريخ هي املاّدة السباقة إىل التعريب، ولعل لذلك ما يفرسه، فالتاريخ هو أداة لبناء الهوية، ولنقل إن هذه

هي الوظيفة التي أعطيت له يف السنوات األوىل لالستقالل، فكان من املفارقة أن تبنى الهوية بلغة دخيلة. وقد مكن التعريب من بناء 

معرفة تاريخية وطنية صلبة، ولم يكن التعريب يعني بالرضورة اتخاذ موقف من املعرفة التاريخية الفرنسية؛ فلم ُيِضع املؤرخون املغاربة 

املعرفة  لنرش  أساسية  التعريب وسيلة  لقد كان  بعد تحرير األرض.  التاريخية  املعرفة  بتحرير  بلدان مجاورة  ما عرف يف  وقًتا طوياًل يف 

التاريخية، يف لحظة عرف فيها االهتمام بالتاريخ أقىص درجاته. ولم يحل التعريب دون االنفتاح عىل ما يجري يف الغرب من تطور يف 

الكتابة التاريخية.

ӵӵ ،االنفتاح عىل املدارس الجديدة يف التاريخ، ولم يبُد هذا االنفتاح يف محتويات الدروس فحسب، ولكّنه بدا أيًضا يف وضع املقررات

والعمل عىل تحقيق نوع من االنسجام يف ما بينها. ففي كل مرة حرضت مادة مناهج البحث التاريخي، ويف هذه املادة كان يتم الرتكيز 

عىل التطورات التي عرفتها الكتابة التاريخية يف أوروبا، وخاصة يف فرنسا.

ӵӵ التأثر باألوضاع السياسية املحلية والدولية؛ إذ تأثر تدريس التاريخ باألوضاع املحلية والدولية، ولم يكن هذا التأثري يمس تصميم

عندما  املغرب،  يف  الرصاص  بسنوات  التاريخ  تدريس  تأثر  فقد  املواد.  هذه  محتويات   - األساس  هو  وهذا   - شمل  بل  فحسب،  املواد 

أقدمت الدولة عىل ترسيح عدد من أساتذة التاريخ يف بداية السبعينيات، بوصفهم يستغلون املدرجات لتحريض الحركة الطالبية ضد 

نظام الحكم، ويقومون باملراجعات التي لم تكن تعجب الدولة، من حيث التعامل مع بعض القضايا التاريخية. كما تأثر تدريس التاريخ 

8 يقصد بـ "سنوات الرصاص" املرحلة املمتدة ما بني 1963 و1994، وهي املرحلة التي تميزت بالتوتر بني القرص والحركات اليسارية يف املغرب، وهي املرحلة التي عرفت 

حركات احتجاجية واسعة، واعتقاالت واستجوابات خارج القانون من طرف أجهزة الدولة.

9 هي الهيئة التي أنشأها امللك محمد السادس يف عام 2003 للنظر يف ملف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. وقد اشتغلت هذه اللجنة شهورًا عديدة أصدرت عىل 

إثرها تقريرًا وافًيا عن هذه االنتهاكات بعد تنظيم جلسات االستماع، وتجميع ما توافر من وثائق حول هذه االنتهاكات. وتعد تجربة اإلنصاف واملصالحة تجربة متفردة يف 

تاريخ العالم العريب، بيد أنها تظل محدودة الصيت عىل الرغم من نتائجها املرتبطة بامللف الحقوقي باملغرب من جهة، وبتطور املعرفة التاريخية من جهة ثانية.
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باستقدام عدد من األساتذة املشارقة الذين كان لبعضهم دور يف نقل ما كان يجري يف املرشق العريب إىل مدرجات الجامعة. وتأثر الدرس 

التاريخي أيًضا بالنزاع الذي احتدم يف قضية الوحدة الرتابية، والذي دفع إىل االهتمام بالدراسات األفريقية يف بداية ثمانينيات القرن 

العرشين. وأخريًا، تأثرت برامج التاريخ بما عرفه املغرب من تغريات مع انطالقة العهد الجديد، أي ابتداء من 1999. فقد فتح املغرب 

ملف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان خالل سنوات الرصاص من 1960 إىل 1994، عرب إحداث هيئة اإلنصاف واملصالحة. ومنذ 

البداية كان النقاش حامًيا حول تسمية هذه الهيئة، وبخاصٍة أنها جاءت لتعويض هيئة مدنية كانت قد أحدثت تحت مسمى "هيئة 

الحقيقة واإلنصاف"، وكان النقاش حول الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الهيئة. ومهما يكن من أمر فقد كان من بني توصيات هذه 

الهيئة رضورة االهتمام بالتاريخ الراهن. ولقد كان لهذه التوصية تأثري كبري يف التحقيب الجديد لتاريخ املغرب، وبعد أن جرت العادة عىل 

حرص اهتمام املؤرخني باملراحل السابقة عىل 1956، أصبح االهتمام مركزًا عىل تاريخ املغرب الحارض. وهي مقاربة انسجمت مع التطور 

الذي عرفته الكتابة التاريخية يف فرنسا.

ӵӵ يبدو أنني أحطت ببعض جوانب هذا املوضوع، غري أنني لم أجب بعد عن السؤال الذي طرحته يف البداية، والذي صغته عىل النحو

التايل: هل يمكن أن نتحدث عن أزمة يف تدريس التاريخ يف الجامعة املغربية؟ وستكون اإلجابة بالتأكيد باإليجاب. ولعل من أهم مظاهر 

هذه األزمة:

ӵӵ عدم تجديد األطر األكاديمية القادرة عىل تجديد البحث التاريخي، ومن َثّم تجديد تدريس التاريخ بما يساهم يف تكريس معرفة

تاريخية جادة داخل أسوار الجامعة.

ӵӵ عدم قدرة سوق الشغل عىل استيعاب الخريجني، فقد كان املنفذ الوحيد للخريجني هو التدريس يف مدارس التعليم الثانوي، وهو

املجال الذي ما يزال نظرًيا يف حاجة إىل مدرسني، غري أن قلة املناصب التي توفرها الحكومات املتعاقبة منذ التقويم الهيكيل الذي بدأ يف 

1983، حال دون استيعاب أعداد املتخرجني يف الجامعة، ليس فقط من أقسام التاريخ بل من كل األقسام يف اآلداب والعلوم اإلنسانية. 
وتظل مخرجات تدريس التاريخ عىل مستوى سوق الشغل محدودة جًدا، وال تتجاوز التدريس. وقد كّرس هذا الوضع لدى الرأي العام 

أن الجامعة ال تخّرج سوى العطالة يف العلوم االجتماعية واإلنسانية.

ӵӵ عدم قدرة الطلبة الحاصلني عىل اإلجازة من متابعة الدراسات العليا، وهو ما يؤثر يف البحث التاريخي ويف اإلنتاجية عموًما؛ فإن نسبة

املسجلني يف الدراسات العليا يف تخصص التاريخ ال تتجاوز 10 يف املئة من عدد الخريجني يف اإلجازة. ويعود ذلك إىل عزوف األساتذة 

عن تقديم مشاريع برامج الدراسات العليا يف التاريخ لالعتماد من جهة، وعدم توفر الطلبة عىل إمكانيات ملتابعة الدراسات العليا من جهة 

ثانية. وهو وضع كان له أبلغ األثر يف اإلنتاج التاريخي؛ فخالل السنوات العرش األخرية، لم يتجاوز عدد األعمال التي نوقشت يف مجال 

الدراسات التاريخية يف جامعة محمد الخامس عرشين رسالة.



يوافــق الخامــس من شــهر حزيران/ يونيــو املقبل مرور خمســن عاًما عى حــرب 1967؛ إذ قامت إرسائيل 

باالعتداء عى كل من مرص واألردن وســورية خالل الفرتة 5 – 10 حزيران/ يونيو 1967، واســتطاعت احتالل كل 

من ســيناء وقطاع غزة والضفة الغربية وهضبة الجوالن، وقامت بتهجر معظم ســكانها. وباســتثناء تكرّس 

مقولــة إّن الحــرب مثّلت بنتائجها صدمًة للوعي والوجدان العربيــن، مازالت الكتابات العربية عن حرب 1967، 

بعد مرور خمســن عاًما عليها، محدودًة. لذا، باتت الحاجة ملّحًة إىل تقديم رواية عربية وافية عن مسارات 

الحــرب ومجرياتها، وخصوًصا أّن آثارها وتداعياتها مازالت ماثلًة إىل يومنا هذا.

انطالقًــا من ذلك، يعقد املركز العريب لألبحاث ودراســة السياســات يف الدوحة مؤمترًا بعنوان "خمســون 

عاًمــا عى حرب حزيران/ يونيو 1967: مســارات الحــرب وتداعياتها"، خالل الفرتة 20 - 22 أيار/ مايو 2017 يف 

الدوحة، غايته الرئيسة هي البحث يف الحرب ذاتها، من زاوية نظر التاريخ العسكري والتحليل اإلسرتاتيجي. 

ويندرج هذا املؤمتر ضمن ندوات ومؤمترات يعقدها املركز، تخصص ملناقشــة موضوعات وقضايا تقع يف 

دائرة اهتامم املواطن العريب.

مؤمتر خمسون عاًما عىل حرب حزيران/ يونيو 1967: 

مسارات الحرب وتداعياتها

20 - 22 أيار/ مايو 2017



مجلة "أسطور" للدراسات التاريخية

التاريخية دورية محّكمة تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات. تحمل الرقم  للدراسات  أسطور  مجّلة 

الدويل املعياري )ISSN: 2410 - 0810(. وقد صدر عددها األول يف كانون الثاين/ يناير 2015، وهي دورية نصف سنوية 

محّكمة تصدر مّرًة واحدًة كّل ستة أشهر، ولها هيئة تحرير علمية أكاديمية متخصصة وهيئة استشارية دولية فاعلة 

ُترشف عىل عملها، وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النرش وللعالقة بينها وبني الباحثني. كما تستند إىل الئحة داخلية 

تنّظم عمل التحكيم، وإىل الئحة معتمدة باملحكمني يف مختلف أنواع االختصاصات.

َيستوحي اسم املجلة املشتق من لغة العرب ومصطلحاتهم إيحاءات العالقة بني الداللة اللغوية العربية والقرآنية للجذر 
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وتعتمد املجلة اسم "أسطور" باملعنى االصطالحي الحديث لتأسيس "تاريخ عريب جديد" يتواصل مع اإلنجازات العربية 

األوىل وال يقطع معها، بل يجّددها ويطّورها ويؤّسس إبداعات جديدة.

تعتمد مجلة أسطور يف انتقاء محتويات أعدادها املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحّكمة وفق ما ييل:

ӵӵ ا، أو ُنرش ما يشبهه يف أّي وسيلة ا للمجلة حرًصا، وأاّل يكون قد ُنرش جزئًيا أو كلًيّ أواًل، أن يكون البحث أصياًل ُمعدًّ

نرش إلكرتونية أو ورقمية، أو ُقّدم يف أحد املؤتمرات العلمية من غري املؤتمرات التي يعقدها املركز العريب لألبحاث ودراسة 

السياسات، أو إىل أّي جهة أخرى.

ӵӵ.ثانًيا، أن ُترفق مع البحث السرية العلمية للباحث باللغتني العربية واإلنكليزية

ӵӵ:ثالًثا، يجب أن يشتمل البحث عىل العنارص التالية

عنوان البحث باللغتني العربية واإلنكليزية، وتعريف موجز للباحث واملؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته . 1

باللغتني العربية واإلنكليزية.

امللّخص التنفيذي باللغتني العربية واإلنكليزية )نحو 150كلمًة(، والكلمات املفتاحّية )Keywords( بعد امللخص، . 2

الرئيسة، والطرائق املستخدمة يف بحثها، والنتائج  البحث  وُيقّدم امللخص يف جمل قصرية ودقيقة وواضحة إشكالية 

التي توصل إليها البحث.

تحديد مشكلة البحث، وأهداف الدراسة، وأهّميتها، واملراجعة النقدّية ملا سبق أن ُكتب يف املوضوع، بما يف ذلك أحدث . 3

ما صدر يف مجال البحث، وتحديد مواصفات فرضّية البحث أو أطروحته، ووضع التصّور املفاهيمّي وتحديد مؤرّشاته 

الرئيسة، ووصف منهجّية البحث، والتحليل والنتائج، واالستنتاجات. عىل أن يكون البحث مذياًل بقائمة بيبليوغرافية يف 

آخره تتضمن املراجع التي استند إليها الباحث. وُتذكر يف القائمة بيانات األبحاث بلغتها األصلية؛ أي باللغة األجنبية يف حال 

العودة إىل مصادر بلغة أجنبية.

أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفق نظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده املركز )انظر: أسلوب كتابة الهوامش . 4

وعرض املراجع(.



ال تنرش املجلة مستالت أو فصواًل من رسائل جامعية ُأقّرت إال عىل نحٍو استثنايئ، وبعد إعدادها من جديد للنرش يف . 5

املجلة من جهة الباحث. ويف هذه الحالة، يجب عىل الباحث أن يشري إىل ذلك، ويقّدم بيانات وافيًة عن عنوان األطروحة 

وتاريخ مناقشتها واملؤسسة التي جرت فيها املناقشة.

أن يكون البحث يف مجال أهداف املجلة واهتماماتها البحثية.. 6

تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حديًثا يف مجاالت اختصاصها بأّي لغة من اللغات، عىل . 7

أاّل يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنوات، وأاّل يتجاوز عدد كلماتها  3000 كلمة. ويجب أن يكون هذا 

الكتاب يف مجال اختصاص الباحث أو يف مجال اهتماماته البحثية األساسية، وتخضع املراجعات ملا تخضع له البحوث 

من قواعد التحكيم.

النص . 8 أو  الوثيقة  نرش  يف  ويشرتط  مخطوطات.  نصوص  أو  مختلفة  أرشيفات  من  أصيلة  وثائق  بنرش  املجلة  تهتم 

املخطوط االلتزام باملعايري املعمول بها يف تحقيق ونرش النصوص، ويصحب النص املنشور بصورة الوثيقة أو صورة من 

الصفحة األوىل من النص، إضافًة إىل معلومات تعريفية بالنص ومكان حفظه.

ُتفرد املجلة باًبا خاًصا ملناقشات متعّلقة بفكرة أو نظرية أو قضية ُمثارة يف مجال علم التاريخ، من دون أن يتجاوز عدد . 9

الكلمات املناقشة فيها  3000 كلمة، وتخضع املناقشات ملا تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.

يراوح عدد كلمات البحث بما يف ذلك املراجع يف اإلحاالت املرجعية والهوامش اإليضاحية، والقائمة البيبليوغرافية . 10

تنرش  أن  وللمجلة  كلمة.   8000 - 6000 بني  أيًضا،  وجودها  حال  يف  وامللحقات  وجودها،  حال  يف  الجداول  وكلمات 

بحسب تقديراتها وعىل نحٍو استثنايّئ بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.

يف حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول، ينبغي إرسالها بالطريقة التي اسُتغلت . 11

بها يف األصل بحسب برنامجي إكسل )Excel( أو وورد )Word(، وال تقبل األشكال والرسوم والجداول التي ُترسل 

يف شكل صور.

ӵӵ رابًعا، يخضع كّل بحث لتحكيم رّسي تاّم، يقوم به محّكمان متخّصصان تخّصًصا دقيًقا بموضوع البحث، ومن

تقارير  تباين  املركز. ويف حال  القراء يف  املحّكمني-  قائمة  املعتمدين يف  ُأنجز يف مجاله، ومن  بما  العلمية  الخربة  ذوي 

املحّكمني، ُيحال البحث عىل محّكم مرّجح ثالث. وتلتزم املجلة بموافاة الباحث بقرارها األخري النرش/ النرش بعد إجراء 

تعديالت محّددة/ االعتذار عن عدم النرش، وذلك يف غضون ستة أشهر من استالم البحث.

ӵӵ خامًسا، تلتزم املجلة بميثاق أخالقي يشتمل عىل احرتام الخصوصية والرسية وعدم إفصاح املحّررين واملراجعني

وأعضاء هيئة التحرير عن أّي معلوماٍت بخصوص البحث املُحال عليهم إىل أّي شخٍص آخر غري املؤّلف واملحّكمني 

وفريق التحرير )امللحق 2(.

يخضع ترتيب نرش األبحاث ملقتضيات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث.. 1

الدوريات . 2 َبٌع يف  متَّ مثلما هو  يتّم نرشها؛  واملقاالت التي  والدراسات  البحوث  املواّد من  مالّية عن  ُتدفع مكافآت  ال 

العلمّية يف العالم، كما ال تتقاىض املجلة أّي رسوم عىل النرش فيها.
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the methodologies used to cover it and the main conclusions which the author presents.

3. A clear exposition of the research problematic, the main aims of the paper and the importance of the 

results must be included. In addition, papers published in Ostour must include a critical review of the 

literature previously published on the topic. The hypothesis as well as the conceptual framework of the 

author and an analysis of the answers must all be presented. In addition, any research papers submitted 

for consideration must include a complete bibliography inclusive of all references, regardless of 

whether or not these appear in the footnotes. References must be maintained in the original language 

in which the source was written.

4. Authors must follow the referencing guidelines adopted by the Arab Center for Research and Policy. 

See Appendix I for a complete guide to the reference style used across all of our journals.

5. Doctoral theses and other student projects are only published as part of the journal in exceptional 

circumstances. In such exceptional circumstances, the editorial board will require exhaustive 

information about the way in which the thesis in question was examined, and institutional 

correspondence information of those responsible for it.

6. All works must fall within the broad scope of Ostour.

7. Book reviews will be considered for submission to the journal provided that the book covers a topic 

which falls within the scope of the journal and within the reviewer‘s academic discipline and/or main 

areas of research. Reviews are accepted for books written in any language. Book reviews are subject to 

the same standards of rigorous scrutiny which apply to research papers. Book reviews must be between 

2,800 and 3,000 words in length. Book reviews/critiques are only accepted for titles published within 

the three years leading up to the submission.

8. Ostour carries a special section devoted to the examination of original documents, primary sources 

and manuscripts which are relevant to the journal‘s scope of interest. To the extent possible, publication 

of manuscripts/original documents follows the same standards and guidelines as research articles 

submitted to the paper. Before the publication of a text related to a manuscript can be considered, 



Ostour: the Arab Journal for Historical Studies

Ostour is a peer-reviewed academic journal focused on the academic study of history  

)ISSN: 2305 - 2473(. The first edition of this bi-annual journal was published by the Arab Center for 

Research and Policy Studies in January, 2015. Ostour is overseen by a specialist academic editorial 

board and an active international advisory board. Publication in Ostour and relations between authors 

and the editorial staff are all governed by a strict code of ethics. Review of submitted journal articles 

is overseen by a carefully selected list of approved reviewers who cover a broad range of academic 

specialisms and is governed by an internal set of by-laws.

The name of the journal draws on the archaic Arabic root s-t-r and also echoes, if only phonetically, 

the Greek and Latin historia and Istorein which have their contemporary cognates in today‘s history. 

In a similar fashion, Ostour seeks to establish a ”new Arabic history“, one which is rooted in an older 

tradition of Arabic historical writing and also builds to renew it.

In line with academic titles from across the globe, and in keeping with the standards set by the Arab 

Center for Research and Policy Studies across all of its journals, publication in Ostour follows a set of 

clear guidelines and procedures. Specifically, these include:

ӵӵ Only original work which is drafted exclusively for publication within the journal will be accepted. 

No work which has been previously published fully or in part will be considered for publication in 

Ostour, except as part of an approved translation. Similarly, work which was previously presented 

at academic conferences will not be accepted for publication in the journal, with the exception of 

conferences hosted by the ACRPS.

ӵӵ Submissions must be accompanied by the author‘s curriculum vitae )CV(, in both Arabic and 

English versions.

ӵӵ All submissions must include the following elements:

1. A title in both Arabic and English, as well as the author‘s correspondence information and 

institutional affiliation.



أسلوب كتابة الهوامش وعرض املراجع

الكتب

اسم املؤّلف، عنوان الكتاب، اسم املرتجم أو املحّرر، الّطبعة )مكان الّنرش: الّنارش، تاريخ الّنرش(، رقم الّصفحة؛ 

كما ييل:

نبيل عيّل، الثقافة العربية وعرص املعلومات، سلسلة عالم املعرفة 265 )الكويت: املجلس الوطنّي للّثقافة والفنون 

واآلداب، 2001(، ص 227.

إسماعيل  حاج  حيدر  ترجمة  والسلطة،  والسياسة  العوملة  املعارصة:  السياسية  السوسيولوجيا  ناش،  كيت 

)بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، 2013(، ص 116.

)ما لم يكن  ص 116.  ناش،  مثاًل:  التايل  الّنحو  عىل  مبارشًة  املوايل  غري  الالحق  الهامش  يف  بالكتاب  وُيستشهد 

يوجد أكرث من مرجع واحد للمؤّلف نفسه، ففي هذه الحالة يتّم استخدام العنوان مخترًصا: ناش، السوسويولوجيا، 

ص 116(.

العوملة  املعارصة:  السياسية  السوسيولوجيا  كيت.  ناش،  التايل:  الّنحو  عىل  الكتاب  فريد  املراجع  قائمة  يف  أّما 

والسياسة والسلطة. ترجمة حيدر حاج إسماعيل. بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، 2013.

وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفني، فُيكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر أو املرشف 

ط 4  العريّب،  القومّي  الفكر  مضمون  تحليل  وآخرون،  ياسني  السيد  مثال:  "وآخرون".  عبارة  مع  املادة  تجميع  عىل 

)بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1991(، ص 109. وُيستشهد به يف الهامش الالحق كما ييل: ياسني وآخرون، 

ص 109.

أّما يف قائمة املراجع فيكون كاآليت: ياسني، الّسيد وآخرون. تحليل مضمون الفكر القومّي العريّب. ط 4. بريوت: 

مركز دراسات الوحدة العربية، 1991.

الدوريات

اسم املؤّلف، "عنوان الّدراسة أو املقالة"، اسم املجّلة، املجّلد و/أو رقم العدد )سنة الّنرش(، رقم الّصفحة. مثال: 

محمد حسن، "األمن القومّي العريّب"، إسرتاتيجيات، املجلد 15، العدد 1 )2009(، ص 129.

أّما يف قائمة املراجع، فنكتب: حسن، محمد. "األمن القومّي العريب". إسرتاتيجيات. املجلد 15. العدد 1 )2009(. 



مقاالت الجرائد

ال ُتذكر إاّل يف الهوامش )يف قائمة املراجع ال ُتذكر(.

الغارديان،  دمشق"،  مع  الدبلوماسية  الّطرق  فتح  إلعادة  املتحدة  الواليات  يحّث  "األسد  بالك،  إيان  مثال: 

.2009 / 2 / 17

املنشورات اإللكرتونية

اسم الكاتب )إن وجد(، "عنوان املقال أو التقرير"، اسم املوقع اإللكرتوين، تاريخ النرش )إن وجد(، شوهد يف: 

9 / 8/ 2016، يف: http://www.... مثال:

يف  شوهد   ،2016  /8 / 7 نت،  الجزيرة  ترامب"،  طريقة  عىل  األمريكية  الخارجية  "السياسة  ِهل،  كريستوفر 

http://bit.ly/2aOCz9M :9 / 8/ 2016، يف

تقييم حالة أو  تقدير موقف أو  يف حال وجود سلسلة تنرش عىل املوقع اإللكرتوين، ُتكتب بخط سميك )مثال: 

تحليل سياسات أو دراسات، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، ...(.

إذا جرى االقتباس عن كتاب أو تقرير أكاديمي أو دويل أو عن مجلة دورية تنرش عىل اإلنرتنت، ُتذكر بيانات النرش 

حسب نوع اإلصدار )كتاب، مجلة، تقرير(، ولكن ُيضاف الرابط اإللكرتوين بعد البيانات املعتادة لنرش تلك اإلصدارات 

مع رضورة ذكر رقم الصفحة التي جرى االقتباس منها.

يتعني ذكر الرابط كاماًل بحيث يوصل القارئ إىل الصفحة اإللكرتونية التي جرى االقتباس منها مبارشة وليس 

إىل العنوان العام للموقع.

.)e.g. Bitly or Goo.gl Shortener( "يتعنّي اختصار الرابط اإللكرتوين من خالل "ُمخترِص الروابط اإللكرتونية

مالحظة: يف الهوامش وقائمة املراجع العربّية، ينبغي أن يكون عنوان الكتاب أو املجّلة بالخّط العريض. أّما إن 

كان بلغة أجنبية، فينبغي أن ُيكتب بخّط مائٍل.

http://bit.ly/2aOCz9M


Newspaper articles

Newspaper articles should be cited only in the footnotes )not in the Bibliography(. As an example:

Ellen Barry, ”Insisting on Assad's Exit Will Cost More Lives, Russian Says,“ The New York Times, 

29 / 12 / 2012.

Electronic Resources

Author's name )if available(, ”The electronic resource's title,“ The website name, Date of publication 

)if available(, accessed on d/m/y, at: shortened URL. As an example:

”Sovereign Wealth Fund Rankings 2015,“ Sovereign Wealth Fund Institute, accessed on 9 / 8 / 2016, at: 

http://bit.ly/1sQqBfr

http://bit.ly/1sQqBfr


Footnotes and Bibliography

Books

Author's name, Title of the book in italics )Place of Publication: Publisher, Year of Publication(, page 

number. As an example:

Michael Pollan, The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals )New York: Penguin, 

2006(, pp. 99 - 100.

Successive footnotes would be in the form: Pollan, p. 3.

If there is more than one reference by the same author, we use a short title: Pollan, Omnivore's 
Dilemma, p. 3.

The corresponding bibliographical entry: Pollan, Michael. The Omnivore's Dilemma: A Natural 
History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

Books written by four or more authors should follow the same rules as above, but only the first author 

is named, followed by ”et al.“. As an example: Dana Barnes et al., Plastics: Essays on American 
Corporate Ascendance in the 1960s )Chicago: University of Chicago Press, 1982(, p. 142.

In successive footnotes: Barnes et al., p. 142.

The corresponding bibliographical entry: Barnes, Dana et al. Plastics: Essays on American Corporate 
Ascendance in the 1960s. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Periodicals

Author's name, ”Title of the article,“ Name of Journal in italics, volume number, issue number, page 

number. As an example:

Robert Springborg, ”State-Society Relations in Egypt: The Debate Over Owner-Tenant Relations,“ 

Middle East Journal, vol. 45, no. 2 )Spring 1991(, p. 247.

Corresponding Bibliographical Entry: Springborg, Robert. ”State-Society Relations in Egypt: 

The Debate Over Owner-Tenant Relations.“ Middle East Journal. vol. 45. no. 2 )Spring 1991(.



أخالقيات النرش يف مجالت املركز العريب

ӵӵ ،تعتمد مجالت املركز قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم، بالنسبة إىل الباحث واملحّكمني عىل حّد سواء

بموضوع  الدقيق  واالختصاص  الخربة  ذوي  من  لديها  معتمدْين  محّكَمني  عىل  للتحكيم  قابل  بحث  كل  وُتحيل 

قارئ  عىل  البحث  املجلة  ُتحيل  املحّكمني،  بني  التقييم  تعارض  حال  ويف  محددة.  نقاط  وفق  لتقييمه  البحث، 

مرّجح آخر.

ӵӵ.تعتمد مجالت املركز مّحكِمني موثوِقني ومجّرِبني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم

ӵӵ.تعتمد مجالت املركز تنظيًما داخلًيا دقيًقا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية

ӵӵ ال يجوز للمحّررين واملحّكمني، باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير )رئيس التحرير أو من ينوب عنه( أن

يبحث الورقة مع أّي شخٍص آخر، بما يف ذلك املؤّلف. وينبغي اإلبقاء عىل أّي معلومٍة متمّيزة أو رأٍي جرى الحصول 

عليه من خالل التحكيم قيد الرّسية، وال يجوز استعمال أيٍّ منهما الستفادٍة شخصية.

ӵӵ تقّدم املجلة يف ضوء تقارير املحكمني خدمة دعم فّني ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما يستدعي األمر ذلك

ويخدم تجويد البحث.

ӵӵ تلتزم املجلة بإعالم الباحث باملوافقة عىل نرش البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة، بناًء عىل ما يرد يف

تقارير التحكيم، أو االعتذار عن عدم النرش، مع بيان أسباب االعتذار.

ӵӵ.تلتزم مجالت املركز بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكرتونية التي تقدمها للبحث

ӵӵ احرتام قاعدة عدم التمييز: يقّيم املحّررون واملراجعون املاّدة البحثية بحسب محتواها الفكري، مع مراعاة مبدأ عدم

التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتماعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.

ӵӵ أو تعاونية  أو  تنافسية  عالقة  نتيجة  ذلك  كان  سواء  والباحث،  املحررين  بني  املصالح  تضارب  عدم  قاعدة  احرتام 

عالقات أخرى أو روابط مع أّي مؤّلف من املؤّلفني، أو الرشكات، أو املؤّسسات ذات الّصلة بالبحث.

ӵӵ البحث التي يتضمنها  املنشورة  املواد غري  أو املحررين  أّي من أعضاء هيئتها  بعدم جواز استخدام  تتقيد املجالت 

املُحال عىل املجلة يف أبحاثهم الخاصة.



ӵӵ عىل  PDF بصيغة  البحث  من  شبه النهائية  املحررة  النسخة  املجلة  تعرض  والتعديالت:  للبحث  النهائية  النسخة 

الباحث قبل النرش. ويف هذه املرحلة، ال ُتقبل أّي تعديالت مهّمة أو إضافات عىل البحث، إاّل ما كان من تصحيحاٍت 

أو تصويبات أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن أمٍد زمني وجيز جًدا ُتحّدده رسالة املجلة إىل الباحث.

ӵӵ حقوق امللكية الفكرية: يملك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت

ا أو كّلًيا، سواٌء باللغة العربية أو مرتجمة إىل لغات  املنشورة يف مجالته العلمية املحّكمة، وال يجوز إعادة نرشها جزئيًّ

أجنبية، من دون إذٍن خطي رصيح من املركز العريب.

ӵӵ تتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة تقّيًدا كاماًل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة، وباحرتام

حقوق امللكية الفكرية.

ӵӵ.املجانية: تلتزم مجاّلت املركز العريب بمّجانية النرش، وُتعفي الباحثني واملؤّلفني من جميع رسوم النرش



10. Confidentiality: Unpublished data obtained through peer review must be kept confidential and 

cannot be used for personal research.

11. Intellectual property and copyright: The ACRPS retains copyright to all articles published in its 

peer reviewed journals. The articles may not be published elsewhere fully or partially, in Arabic or 

in another language, without an explicit written authorization from the ACRPS.

12. Ostour's editorial board fully respects intellectual property when translating and publishing an 

article published in a foreign journal, and will not proceed before obtaining the authorization from 

the journal in question.

13. Ostour does not make payments for manuscripts published in the journal, and all authors and 

researchers are exempt from publication fees.



Ethical Guidelines for ACRPS Periodicals

1. The Ostour editorial board maintains confidentiality and adheres to objectivity in the peer 

reviewing process. It adopts an anonymized peer review process, where the editorial board selects 

the appropriate reviewer to assess paper's suitability for publication, according to specific criteria. 

In case of a conflict between the reviewers regarding the publication assessment, a third reviewer 

will be selected.

2. Ostour relies on a pool of experienced peer reviewers who are up to date with the latest 

developments in their field.

3. Ostour adopts a rigorous internal organization with clear duties and obligations to be fulfilled by 

the editorial board.

4. Disclosure: With the exception of the editor in charge )Editor-in-Chief or those standing in for the editor(, 

neither the editors, nor the peer reviewers, are allowed to discuss the manuscript with third parties, 

including the author. Information or ideas obtained in the course of the reviewing and editing 

processes must be kept confidential and cannot be used for personal gain.

5. When needed, based on the reviewer report, the editorial board may offer researchers 

methodological, technical and other assistance in order to improve the quality of their submissions.

6. Ostour's editors commit to informing authors of the acceptance or otherwise of their manuscripts, 

based on the reviewers' report, or to notify authors in case of rejection, specifying the reasons 

for rejection.

7. The journal is committed to providing quality professional copy editing, proof reading and online 

publishing service.

8. Fairness: The editors and the reviewers evaluate manuscripts for their intellectual and scientific 

merit, without regard to race, ethnicity, gender, religious beliefs or political views of the authors.

9. Conflict of interests: Editors and peer reviewers should not consider manuscripts in which they 

have conflicts of interests resulting from competitive, collaborative or other relationships or 

connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.



أراد الباحثان عمرو عثامن ومروة فكري اختبار فرضية معاناة املثقف 
العــريب مــا يُعرف بـ "متالزمــة تيانامنِــن" التي تُحــّدد عالقة املثقف 
بالدميقراطيــة، يف كتابهــام املثقــف العــريب ومتالزمــة ميدان 
تيانامنِن، الصادر حديثًا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات 

(144 صفحــًة مــن القطــع الصغــر)، والبحــث يف حزمــة التصــورات 
التــي تتعلق بنظــرة املثقف إىل نفســه وإىل وضعــه املجتمعي، 
وموقفه من جامهر الشــعب والســلطة السياســية، فطرَحا أســئلًة 
مــن قبيل: ما نظرة املثقفن العرب إىل أنفســهم يف مقابل باقي 
أفــراد املجتمع؟ مــا فَْهم املثقفــن العرب للدميقراطيــة اإلجرائية 
وعالقتهــا بالحريــات؟ مــا مكانــة الدميقراطيــة يف ترتيــب أولويات 
هؤالء املثقفن؟ كيف يُعرِّف هؤالء املثقفون أهلية املشــاركة يف 
العمليــة الدميقراطية؟ ملاذا ميكن أن يتعاون بعض املثقفن العرب 
املدافعن عن الحرية مع األنظمة الســلطوية املســتبدة؟ هل مثة 
عالقة بــن موقف املثقفن العــرب من الدميقراطيــة وتوجهاتهم 

األيديولوجية؟

يُعلــن املؤلفــان أّن عيّنة األدبيات التي تناوالها يف دراســتهام تشــر 

بقــوة إىل إصابة املثقفن العرب بكثر من أعــراض "متالزمة تيانامنِن"، 

وإن تفاوتــت درجاتهــم يف ذلــك؛ "فعــى الرغم من اختالف الســياق 

العريب عن الســياق الصيني، نجد قواسم مشــرتكًة كثرًة بن تصورات 

قادة حركة ميدان تيانامنِن يف الصن يف عام 1989 وتصورات املثقفن 

العرب خالل مئتي عاٍم، وعى نحو أخص املثقفن املعارصين".

عمرو عثامن  - مروة فكري

سامت "متالزمة تيانامنِن" عىل وجوه املثقفني العرب



عن  -املنفتح  التاريخي  بالبحث  املهتمن  الكتّاب  وسائر   والباحثن  األكادميين  أُسطــور  دورية  تدعو 

صفحاتها.  يف   الكتابة  إىل  الدقيقة-  العلوم  مقاربات  فيها  مبا  ومقارباتها  األخرى  العلوم  منهجيات 

تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية املكتوبة باللغة العربية، وتفتح صفحاتها أيًضا ملراجعات الكتب 

ونر النصوص والوثائق الدفينة. تخضع كل املواد التي تصل إىل أُسطــور لتحكيم أكادميين متخّصصن؛ 

تراكاًم علميًا جاًدا  الدوليّة املتعارف عليها. ويضمن هذا االلتزام  التزام املعاير  الدورية  ولذلك تتوّخى 

وجودة املادة التي تصل إىل القراء. تهدف هذه الدورية إىل أن تكون طيّعة الفهم لدى املتخّصصن 

وغر املتخّصصن من القراء من دون التضحيِة برصانة املضمون.

ترسل كل األوراق املوجهة إىل النر باسم رئيس التحرير عى العنوان اإللكرتوين الخاص باملجلة

ostour@dohainstitute.org
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االسم

العنوان الربيدي

الربيد اإللكرتوين
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طريقة الدفع

قسيمة االشرتاك

تحويل بنيك   شيك ألمر املركز



االشرتاكات السنوية

 (عددان يف السنة مبا يف ذلك أجور البيد املسجل)

لألفراد:

دوالًرا يف لبنان.   20
دوالًرا يف الدول العربية واألفريقّية.  30

دوالًرا يف أوروبا.   50
دوالًرا يف القارة األمركية.  60 

للمؤسسات:

دوالًرا يف لبنان.  30
دوالًرا يف الدول العربية واألفريقّية.  40

دوالًرا يف أوروبا.  60
دوالًرا يف القارة األمركية.  80

عنوان االشرتاكات:

  املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
ARAB CENTER FOR RESEARCH & POLICY STUDIESS

 جادة الجرنال فؤاد شهاب - بناية الصيفي 174 - مار مارون 
 ص.ب: 4965-11 رياض الصلح 2180 1107 بروت - لبنان 

الهاتف:  991837/8/9 1 961+ 
الفاكس:  991839 1 961+

distribution@dohainstitute.org    :البيد اإللكرتوين

 عنوان التحويل البنيك: 

The editors of Ostour invite scholars from across all the disciplines and specializations of history 

to submit papers for consideration in future editions of the journal. Ostour publishes in Arabic 

across all fields of history. The journal also carries critical, incisive essays and book reviews as 

well as primary source materials. All submitted manuscripts will be subject to the same rigorous 

peer review process. The journal aims to advance historical knowledge and understanding for 

diverse audiences of professional historians and non-specialists alike while continuing to uphold 

its high academic standards.

All manuscripts submitted for publication should be addressed to the Editor-in-Chief by email to:

ostour@dohainstitute.org

Invitation to Submit Papers
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